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NoTícias

Papa recorda «limites» da ciência 

e sublinha quem nem tudo 

é eticamente aceitável

Audiência aos participantes na quarta edição da 

conferência «Unite to Cure», com especialistas 

em medicina regenerativa.

Agência Ecclesia, Cidade do Vaticano 28 Abr 2018 

— o Papa Francisco disse hoje no Vaticano que a 

ciência tem de assumir “limites” éticos, num dis-

curso aos participantes na quarta edição da confe-

rência ‘Unite to cure’, com especialistas em medi-

cina regenerativa.

“a igreja louva todo esforço de pesquisa e os 

seus resultados para curar as pessoas que sofrem, 

recordando um dos princípios fundamentais: ‘nem 

tudo o que é tecnicamente possível e executável é 

eticamente aceitável’. a ciência sabe que tem limi-

tes e sentido de responsabilidade ética, pelo bem 

da humanidade”, declarou.

Francisco recebeu na sala Paulo Vi cerca de 

700 participantes na conferência internacional 

promovida pelo Pontifício conselho para a cultura, 

sobre o tema ‘Unidos para curar’.

“Quando vejo representantes de culturas, 

sociedades e religiões diferentes unir as forças, 

para empreender um percurso comum de reflexão 

Comentário
A mensagem da última ceia é o testamento espiritual de Cristo. Tudo é amor na hora da despedida. 
“Deus é Amor”. Amar é a sua vida e a sua história, na criação do mundo e na obra da redenção. Toda a 
história do mundo e dos homens se resume no amor que Deus nos tem. Tudo acontece por amor. Cristo 
é o amor visível do Paxi, que amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. A Igreja e a vida 
cristã nascem do amor do Pai e do Filho. “É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, 
como Eu vos amei”. Cristo deixou-nos em memorial e testamento o amor do próximo. A novidade do 
mandamento está na medida do amor: “Como Eu vos amei”. Agora a medida não é o homem, mas Cris-
to. É preciso morrer como Cristo, para que o mundo creia no amor. O nosso amor ao próximo é um amor 
crucificado. “A caridade tudo sofre”. Por isso, amar é dar-se. Amor é comunhão.

Continua na p. 2

John singleton copley,  

Ascensão de Jesus, 

1775

EvangElho sEgundo são João
(Jo 15, 9-17)

ninguém tem maior amor  
do que aquele que dá a vida pelos amigos

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«assim como o Pai Me amou, também eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui eu que vos escolhi e destinei,
para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça.
e assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
ele vo-lo concederá.
o que vos mando é que vos ameis uns aos outros».

Palavra da salvação

Pedras Vivas
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Fala o PaPa FraNcisco 

REgIna cŒLI

Vi Domingo da Páscoa

Praça de são Pedro

10 de Maio de 2015

«Esta Palavra do senhor chama-nos a 
amar-nos uns aos outros, mesmo se nem 

sempre nos compreendemos, nem sempre 
estamos de acordo... mas é precisamente aí 

que se vê o amor cristão.»

o evangelho de hoje — João, capítulo 15 — 
reconduz-nos ao cenáculo, onde ouvimos o man-
damento novo de Jesus. Diz assim: «este é o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos outros como 
eu vos amei» (v. 12). e pensando no sacrifício da 
cruz já iminente, acrescenta: «Ninguém tem maior 
amor do que este: dar a vida pelos seus amigos. 
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos 
mando» (vv. 13-14). estas palavras, pronunciadas 
durante a última ceia, resumem toda a mensa-
gem de Jesus; aliás, resumem tudo o que ele fez: 
Jesus deu a vida pelos seus amigos. amigos que 
não o tinham compreendido, que no momento 
crucial o abandonaram, atraiçoaram e renegaram. 
isto diz-nos que ele nos ama mesmo se nós não 
merecemos o seu amor: assim nos ama Jesus!

Deste modo, Jesus mostra-nos o caminho 
para o seguir, a via do amor. o seu mandamento 
não é um simples preceito, que permanece sempre 
algo abstracto ou exterior em relação à vida. o 
mandamento de cristo é novo porque o realizou 
primeiro, deu-lhe carne, e assim a lei do amor está 
inscrita de uma vez para sempre no coração do 
homem (cf. Jr 31, 33). e como está inscrita? com 
o fogo do espírito santo. e com o mesmo espírito, 
que Jesus nos doa, podemos caminhar também 
nós por esta vereda!

Trata-se de um caminho concreto, que nos 
leva a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos 
outros. Jesus mostrou-nos que o amor de Deus se 
concretiza no amor ao próximo. os dois caminham 
juntos. as páginas do evangelho estão cheias 
deste amor: adultos e crianças, cultos e ignoran-
tes, ricos e pobres, justos e pecadores foram aco-
lhidos no coração de cristo.

Portanto, esta Palavra do senhor chama-nos 
a amar-nos uns aos outros, mesmo se nem sem-
pre nos compreendemos, nem sempre estamos 
de acordo... mas é precisamente aí que se vê o 
amor cristão. o amor que se manifesta mesmo 
quando há diferenças de opinião ou de carácter, 
mas o amor é maior do que estas diferenças! Foi 

e compromisso em prol de quem sofre, fico muito 

feliz, pois a pessoa humana é ponto de encontro e 

instrumento de unidade”, assinalou o Papa.

a intervenção destacou que, diante do pro-

blema do sofrimento humano, é preciso “criar 

sinergias entre pessoas e instituições, para superar 

os preconceitos e cultivar maior consideração pela 

pessoa doente”.

o Vaticano acolheu até hoje a quarta edi-

ção da conferência ‘Unite to cure’, um dos eventos 

internacionais mais importantes na área da saúde.

em declarações ao portal ‘Vatican News’, o 

presidente do conselho Pontifício para a cultura, 

cardeal gianfranco ravasi, realça a necessidade de 

enviar uma ‘mensagem clara’ ao mundo actual de 

que “é através da partilha de conhecimento, da 

colaboração, do entendimento de diferentes pers-

pectivas que se pode avançar na saúde humana e 

na protecção do ambiente, de modo eticamente 

viável e preservando a humanidade, a cultura e a 

sociedade”.

a iniciativa global ‘Unite to cure’ contou 

com a organização da ‘cure Foundation’, organi-

zação dedicada à investigação, prevenção e cura do 

cancro; e da ‘stem for life Foundation’, orientada 

para a área da terapia celular; destaque também 

para o envolvimento do programa sToQ – science, 

Theology and the ontological Quest – ciência, teo-

logia e a busca ontológica – um projeto do conse-

lho Pontifício para a cultura que tem como prin-

cipal objectivo reforçar o diálogo entre a ciência 

e a Fé.

o Papa Francisco alertou para os riscos de 

doenças “ligadas às mudanças radicais da civiliza-

ção moderna”, como o fumo, o álcool, as subs-

tâncias tóxicas que poluem o ar, a água e o solo”.

“Torna-se urgente uma maior sensibilidade 

de todos por uma cultura de prevenção para cuidar 

da saúde”, acrescentou.

o presidente da ‘cure Foundation’ considera 

que este é um congresso “único” que representa o 

mesmo, em termos de impacto internacional, que 

a conferência de Davos representa para o sector da 

economia.

“ao juntarmos a este nível decisores e agen-

tes, e ao incluirmos também a voz dos pacientes, 

podemos descobrir caminhos efectivos para a 

implementação de uma estratégia global na área 

da saúde humana”, reforça robin smith.

JCP/OC

D. Manuel Linda: “Peço a vossa ajuda 

para falardes de Deus nas redes sociais”

Na Celebração de S. Jorge com o CNE, em Paredes, 

o bispo do Porto convocou os jovens a falarem da 

Palavra de Deus nas plataformas digitais.

Diocese do Porto, 28 Abr 2018 — No sábado dia 

28 de abril, D. Manuel linda esteve com o cNe-

-corpo Nacional de escutas da diocese do Porto. 

Foi na celebração de s. Jorge, patrono mundial do 

este amor que Jesus nos ensinou. É um amor novo 
porque renovado por Jesus e pelo seu espírito. É 
um amor remido, libertado do egoísmo. Um amor 
que dá alegria ao nosso coração, como diz Jesus: 
«Disse-vos estas coisas para que a minha alegria 
esteja em vós e o vosso júbilo seja pleno» (v. 11).

É precisamente o amor de cristo, que o espí-
rito santo derrama nos nossos corações, que rea-
liza todos os dias prodígios na igreja e no mundo. 
são tantos, pequenos e grandes gestos que obe-
decem ao mandamento do senhor: «amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei» (cf. Jo 15, 12). 
gestos pequenos, de todos os dias, gestos de pro-
ximidade a um idoso, a um doente, a uma pessoa 
sozinha e em dificuldade, sem casa, sem trabalho, 
imigrada, rejeitada... graças à força desta Palavra 
de cristo, cada um de nós pode estar próximo do 
irmão e da irmã que encontra. gestos de proxi-
midade. Nestes gestos manifesta-se o amor que 
cristo nos ensinou.

ajude-nos nisto a nossa Mãe santíssima, 
para que na vida diária de cada um de nós o amor 
de Deus e o amor ao próximo estejam sempre 
presentes. ☐

Notícias (continuação)
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escutismo, que o bispo do Porto teve oportunidade 

de, pela primeira vez encontrar-se com os escutei-

ros da diocese. eram mais de 5000 os escuteiros 

que estiveram no Parque da cidade de Paredes, 

provenientes dos 125 agrupamentos da diocese. 

segundo fonte oficial da organização estiveram 

neste encontro 1225 lobitos, 1445 exploradores, 

1164 Pioneiros, 365 caminheiros e 805 Dirigentes.

Na eucaristia a que presidiu, D. Manuel linda 

proferiu algumas palavras iniciais de acolhimento, 

sublinhando a importância da celebração eucarís-

tica como um “contacto com o centro da nossa Fé 

que é Jesus”.

o bispo do Porto iniciou a sua homilia per-

guntando quais eram os jovens que queriam uma 

homilia “com palavras muito difíceis que ninguém 

entenda e muito longa”. Perante a reacção dos 

milhares de jovens presentes, D. Manuel linda afir-

mou: “graças a Deus que só vi três dedos no ar” e 

propôs a sua reflexão em ritmo de síntese.

recordando as leituras da sagrada escritura, 

o bispo do Porto convidou os jovens a falar de Deus 

a muitos que não o conhecem. Quero que todos os 

que têm Fé ajudem a levá-la aos que não a têm”, 

disse D. Manuel assinalando que os escuteiros são 

um sector “tremendamente importante” na dio-

cese. e pediu-lhes uma colaboração especial: “Peço 

a vossa ajuda para falardes de Deus nas redes 

sociais”, declarou o bispo do Porto convocando os 

jovens para falarem de Deus e da sua Palavra nas 

plataformas digitais. “Vós usais tantos programas 

das redes sociais. Nessas redes que vós usais intro-

duzi também os temas de Deus”, disse D. Manuel.

Partindo da história da gota de água que se 

juntou a outras tantas gotas que se transformam 

em rio e que são ajudadas pelo sol a superar uma 

duna de areia e assim conseguirem chegar ao 

mar, o bispo do Porto comunicou a seguinte lição 

aos milhares de escuteiros reunidos no Parque da 

cidade de Paredes:

“caros meninos e meninas, adolescentes, 

jovens, a Fé faz-nos isto: juntar e sermos este vapor 

de água, no sentido positivo do termo, que ultra-

passa a grande dificuldade da duna e que nos faz 

chegar à grande meta. sozinhos, individualmente 

não chegamos. Precisamos de estar todos em con-

junto. e é este o elemento típico do corpo Nacio-

nal de escutas: saber trabalhar em grupo. Não na 

individualidade, que isso não leva a lado nenhum. 

e depois a Fé é este sol que nos ajuda a passar por 

cima das dificuldades. É este sol que vai fazer com 

que ultrapassemos as dunas que a vida, muitas 

vezes, coloca à nossa frente.”

D. Manuel finalizou a sua homilia com um 

pedido: “Peço-vos, sede vós também para os vos-

sos colegas, das vossas idades, uma espécie de 

sol que ajuda a passar esta imensa duna, às vezes 

intransponível, das dificuldades da vida, particular-

mente no campo da Fé.”

Rui Saraiva/VP

ascEnsão do sEnhoR

EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 16, 15-20)

«Foi elevado ao céu e sentou-se à direita de deus»

Naquele tempo,
Jesus apareceu aos onze e disse-lhes:
«ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda a criatura.
Quem acreditar e for baptizado será salvo;
mas quem não acreditar será condenado.
eis os milagres que acompanharão os que acreditarem:
expulsarão os demónios em meu nome;
falarão novas línguas;
se pegarem em serpentes ou beberem veneno,
não sofrerão nenhum mal;
e quando impuserem as mãos sobre os doentes,
eles ficarão curados».
e assim o senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus.
eles partiram a pregar por toda a parte,
e o senhor cooperava com eles,
confirmando a sua palavra
com os milagres que a acompanhavam.

Palavra da salvação
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Comentário
A Ascensão do Senhor é o fecho glorioso da sua vida e mistério. Entra na glória definitiva, que se Lhe 
abriu por sua morte e ressurreição. Foi o Pai que O glorificou mais uma vez, constituindo-O Senhor, 
pondo-O “acima de todas as coisas”, centro da história e do universo. A Ascensão é o desfecho inédito 
e inesperado, que ilumina toda a vida de Cristo e a sua obra. Era tudo Ascensão na vida de Jesus Cristo. 
Quem foi elevado na cruz tinha de ser elevado na glória. “Sentou-se à direita de Deus”. Foi preparar-nos 
um lugar no coração do Pai, morada do nosso repouso e felicidade perfeita. Pelo seu triunfo, deu aos 
membros do seu corpo a esperança de conseguir um dia a mesma sorte. A Ascensão de Cristo é o nosso 
triunfo e glorificação. Não subiu só. Leva “cativos consigo todos os resgatados”. “Quero que onde Eu 
estou, estejam também eles comigo”. A Ascensão do Senhor reenvia-nos ao mundo. “E eles partiram a 
pregar por toda a parte”. Cristo é a Boa Nova, que vamos dar e vamos receber de cada homem.

Pieter de grebber,  

Deus Convidando Jesus 

a Sentar-se no Trono  

à Sua Direita, 1645

Continua na p. 6



tem êxito, porque, em vez de haver um confronto 
sadio com outras fontes de informação (que pode-
ria colocar positivamente em discussão os precon-
ceitos e abrir para um diálogo construtivo), corre-se 
o risco de se tornar atores involuntários na difusão 
de opiniões tendenciosas e infundadas. o drama 
da desinformação é o descrédito do outro, a sua 
representação como inimigo, chegando-se a uma 
demonização que pode fomentar conflitos. Deste 
modo, as notícias falsas revelam a presença de ati-
tudes simultaneamente intolerantes e hipersensí-
veis, cujo único resultado é o risco de se dilatar a 
arrogância e o ódio. É a isto que leva, em última 
análise, a falsidade.

2. como podemos reconhecê-las?

Nenhum de nós se pode eximir da responsabili-
dade de contrastar estas falsidades. Não é tarefa 
fácil, porque a desinformação se baseia mui-
tas vezes sobre discursos variegados, delibera-
damente evasivos e subtilmente enganadores, 
valendo-se por vezes de mecanismos refinados. 
Por isso, são louváveis as iniciativas educativas que 
permitem aprender como ler e avaliar o contexto 
comunicativo, ensinando a não ser divulgadores 
inconscientes de desinformação, mas atores do 
seu desvendamento. igualmente louváveis são as 
iniciativas institucionais e jurídicas empenhadas na 
definição de normativas que visam circunscrever o 
fenómeno, e ainda iniciativas, como as empreen-
didas pelas tech e media companies, idóneas para 
definir novos critérios capazes de verificar as iden-
tidades pessoais que se escondem por detrás de 
milhões de perfis digitais.

Mas a prevenção e identificação dos mecanis-
mos da desinformação requerem também um dis-
cernimento profundo e cuidadoso. com efeito, é 
preciso desmascarar uma lógica, que se poderia 
definir como a «lógica da serpente», capaz de se 
camuflar e morder em qualquer lugar. Trata-se da 
estratégia utilizada pela serpente — «o mais astuto 
de todos os animais», como diz o livro do génesis 
(cf. 3, 1-15) — a qual se tornou, nos primórdios da 
humanidade, artífice da primeira fake news, que 
levou às trágicas consequências do pecado, concre-
tizadas depois no primeiro fratricídio (cf. Gn 4) e em 

Fala o PaPa FraNcisco 

mEnsagEm PaRa  
o 52.º dIa mUndIaL das 
comUnIcaÇÕEs socIaIs

Vii Domingo da Páscoa,  

ascensão do senhor,  

13 de Maio de 2018

“a verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32).   
Fake news e jornalismo de paz

Queridos irmãos e irmãs!

No projeto de Deus, a comunicação humana é 
uma modalidade essencial para viver a comunhão. 
imagem e semelhança do criador, o ser humano 
é capaz de expressar e compartilhar o verdadeiro, 
o bom e o belo. É capaz de narrar a sua própria 
experiência e o mundo, construindo assim a memó-
ria e a compreensão dos acontecimentos. Mas, se 
orgulhosamente seguir o seu egoísmo, o homem 
pode usar de modo distorcido a própria faculdade 
de comunicar, como o atestam, já nos primórdios, 
os episódios bíblicos dos irmãos caim e abel e da 
Torre de Babel (cf. Gn 4, 1-16; 11, 1-9). sintoma 
típico de tal distorção é a alteração da verdade, 
tanto no plano individual como no coletivo. se, pelo 
contrário, se mantiver fiel ao projeto de Deus, a 
comunicação torna-se lugar para exprimir a própria 
responsabilidade na busca da verdade e na constru-
ção do bem. Hoje, no contexto duma comunicação 
cada vez mais rápida e dentro dum sistema digi-
tal, assistimos ao fenómeno das «notícias falsas», 
as chamadas fake news: isto convida-nos a refletir, 
sugerindo -me dedicar esta Mensagem ao tema da 
verdade, como aliás já mais vezes o fizeram os meus 
predecessores a começar por Paulo Vi (cf. Mensa-
gem de 1972: «Os instrumentos de comunicação 
social ao serviço da Verdade»). gostaria, assim, de 
contribuir para o esforço comum de prevenir a difu-
são das notícias falsas e para redescobrir o valor da 
profissão jornalística e a responsabilidade pessoal 
de cada um na comunicação da verdade.

1. Que há de falso nas «notícias falsas»?

a expressão fake news é objeto de discussão e 
debate. geralmente diz respeito à desinformação 
transmitida on-line ou nos mass-media tradicionais. 
assim, a referida expressão alude a informações 
infundadas, baseadas em dados inexistentes ou 
distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o 
destinatário. a sua divulgação pode visar objetivos 
prefixados, influenciar opções políticas e favorecer 
lucros económicos.

a dificuldade em desvendar e erradicar as 
fake news é devida também ao facto de as pessoas 
interagirem muitas vezes dentro de ambientes digi-
tais homogéneos e impermeáveis a perspetivas e 
opiniões divergentes. esta lógica da desinformação 

inúmeras outras formas de mal contra Deus, o pró-
ximo, a sociedade e a criação. a estratégia deste 
habilidoso «pai da mentira» (Jo 8, 44) é precisa-
mente a mimese, uma rastejante e perigosa sedu-
ção que abre caminho no coração do homem com 
argumentações falsas e aliciantes. De facto, na nar-
ração do pecado original, o tentador aproxima-se 
da mulher, fingindo ser seu amigo e interessar-se 
pelo seu bem. começa o diálogo com uma afirma-
ção verdadeira, mas só em parte: «É verdade ter-vos 
Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do 
jardim?» (Gn 3, 1). Na realidade, o que Deus dissera 
a adão não foi que não comesse de nenhuma 
árvore, mas apenas de uma árvore: «Não comas o 
[fruto] da árvore do conhecimento do bem e do 
mal» (Gn 2, 17). retorquindo, a mulher explica isso 
mesmo à serpente, mas deixa-se atrair pela sua pro-
vocação: «Podemos comer o fruto das árvores do 
jardim; mas, quanto ao fruto da árvore que está no 
meio do jardim, Deus disse: “Nunca o deveis comer 
nem sequer tocar nele, pois, se o fizerdes, morre-
reis”» (Gn 3, 2-3). esta resposta tem sabor a lega-
lismo e pessimismo: dando crédito ao falsário e 
deixando-se atrair pela sua apresentação dos fac-
tos, a mulher extravia-se. em primeiro lugar, dá 
ouvidos à sua réplica tranquilizadora: «Não, não 
morrereis» (3, 4). Depois a argumentação do tenta-
dor assume uma aparência credível: «Deus sabe 
que, no dia em que comerdes [desse fruto], abrir-
-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a 
conhecer o bem e o mal» (3, 5). enfim, ela chega a 
desconfiar da recomendação paterna de Deus, que 
tinha em vista o seu bem, para seguir o aliciamento 
sedutor do inimigo: «Vendo a mulher que o fruto 
devia ser bom para comer, pois era de atraente 
aspeto (…) agarrou do fruto, comeu» (3, 6). este 
episódio bíblico revela assim um facto essencial 
para o nosso tema: nenhuma desinformação é ino-
fensiva; antes pelo contrário, fiar-se daquilo que é 
falso produz consequências nefastas. Mesmo uma 
distorção da verdade aparentemente leve pode ter 
efeitos perigosos.

De facto, está em jogo a nossa avidez. as 
fake news tornam-se frequentemente virais, ou 
seja, propagam-se com grande rapidez e de forma 
dificilmente controlável, não tanto pela lógica de 
partilha que carateriza os meios de comunicação 
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ou seja, o único «verdadeiro» é o Deus vivo. eis a 
afirmação de Jesus: «eu sou a verdade» (Jo 14, 
6). sendo assim, o homem descobre sempre mais 
a verdade, quando a experimenta em si mesmo 
como fidelidade e fiabilidade de quem o ama. só 
isto liberta o homem: «a verdade vos tornará 
livres» (Jo 8, 32).

libertação da falsidade e busca do relaciona-
mento: eis aqui os dois ingredientes que não 
podem faltar, para que as nossas palavras e os nos-
sos gestos sejam verdadeiros, autênticos e fiáveis. 
Para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo 
que favorece a comunhão e promove o bem e 
aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contra-
por. Por isso, a verdade não se alcança autentica-
mente quando é imposta como algo de extrínseco 
e impessoal; mas brota de relações livres entre as 
pessoas, na escuta recíproca. além disso, não se 
acaba jamais de procurar a verdade, porque algo de 
falso sempre se pode insinuar, mesmo ao dizer coi-
sas verdadeiras. De facto, uma argumentação 

impecável pode basear-se em factos inegáveis, mas, 
se for usada para ferir o outro e desacreditá-lo à 
vista alheia, por mais justa que apareça, não é habi-
tada pela verdade. a partir dos frutos, podemos 
distinguir a verdade dos vários enunciados: se susci-
tam polémica, fomentam divisões, infundem resig-
nação ou se, em vez disso, levam a uma reflexão 
consciente e madura, ao diálogo construtivo, a uma 
profícua atividade.

4. a paz é a verdadeira notícia

o melhor antídoto contra as falsidades não são as 
estratégias, mas as pessoas: pessoas que, livres da 
ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga 
dum diálogo sincero, deixam emergir a verdade; 
pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram res-
ponsáveis no uso da linguagem. se a via de saída 
da difusão da desinformação é a responsabilidade, 
particularmente envolvido está quem, por profis-
são, é obrigado a ser responsável ao informar, ou 
seja, o jornalista, guardião das notícias. No mundo 
atual, ele não desempenha apenas uma profissão, 
mas uma verdadeira e própria missão. No meio do 
frenesim das notícias e na voragem dos scoop, tem 
o dever de lembrar que, no centro da notícia, não 
estão a velocidade em comunicá-la nem o impacto 

social como sobretudo pelo fascínio que detêm 
sobre a avidez insaciável que facilmente se acende 
no ser humano. as próprias motivações económicas 
e oportunistas da desinformação têm a sua raiz na 
sede de poder, ter e gozar, que, em última instân-
cia, nos torna vítimas de um embuste muito mais 
trágico do que cada uma das suas manifestações: o 
embuste do mal, que se move de falsidade em fal-
sidade para nos roubar a liberdade do coração. Por 
isso mesmo, educar para a verdade significa ensinar 
a discernir, a avaliar e ponderar os desejos e as incli-
nações que se movem dentro de nós, para não nos 
encontrarmos despojados do bem «mordendo a 
isca» em cada tentação.

3. «a verdade vos tornará livres» (Jo 8, 32)

De facto, a contaminação contínua por uma lingua-
gem enganadora acaba por ofuscar o íntimo da 
pessoa. Dostoievski deixou escrito algo de notável 
neste sentido: «Quem mente a si mesmo e escuta 
as próprias mentiras, chega a ponto de já não 

poder distinguir a verdade dentro de si mesmo 
nem ao seu redor, e assim começa a deixar de ter 
estima de si mesmo e dos outros. Depois, dado 
que já não tem estima de ninguém, cessa também 
de amar, e então na falta de amor, para se sentir 
ocupado e distrair, abandona-se às paixões e aos 
prazeres triviais e, por culpa dos seus vícios, torna-
-se como uma besta; e tudo isso deriva do mentir 
contínuo aos outros e a si mesmo» (Os irmãos 
Karamazov, ii, 2).

e então como defender-nos? o antídoto 
mais radical para o vírus da falsidade é deixar-se 
purificar pela verdade. Na visão cristã, a verdade 
não é uma realidade apenas conceptual, que diz 
respeito ao juízo sobre as coisas, definindo-as ver-
dadeiras ou falsas. a verdade não é apenas trazer 
à luz coisas obscuras, «desvendar a realidade», 
como faz pensar o termo que a designa em grego: 
aletheia, de a-lethès, «não escondido». a verdade 
tem a ver com a vida inteira. Na Bíblia, reúne os 
significados de apoio, solidez, confiança, como 
sugere a raiz ‘aman (daqui provém o próprio 
Amen litúrgico). a verdade é aquilo sobre o qual 
nos podemos apoiar para não cair. Neste sentido 
relacional, o único verdadeiramente fiável e 
digno de confiança sobre o qual se pode contar, 

sobre a audience, mas as pessoas. informar é for-
mar, é lidar com a vida das pessoas. Por isso, a 
precisão das fontes e a custódia da comunicação 
são verdadeiros e próprios processos de desenvolvi-
mento do bem, que geram confiança e abrem vias 
de comunhão e de paz.

Por isso desejo convidar a que se promova 
um jornalismo de paz, sem entender, com esta 
expressão, um jornalismo «bonzinho», que 
negue a existência de problemas graves e assuma 
tons melífluos. Pelo contrário, penso num jorna-
lismo sem fingimentos, hostil às falsidades, a slo-
gans sensacionais e a declarações bombásticas; 
um jornalismo feito por pessoas para as pessoas 
e considerado como serviço a todas as pessoas, 
especialmente àquelas — e no mundo, são a 
maioria — que não têm voz; um jornalismo que 
não se limite a queimar notícias, mas se compro-
meta na busca das causas reais dos conflitos, 
para favorecer a sua compreensão das raízes e a 
sua superação através do aviamento de processos 
virtuosos; um jornalismo empenhado a indicar 
soluções alternativas às escalation do clamor e da 
violência verbal.

Por isso, inspirando-nos numa conhecida 
oração franciscana, poderemos dirigir-nos, à Ver-
dade em pessoa, nestes termos:

Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz.
Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em 

uma comunicação que não cria comunhão.
Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos 

juízos.
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e 

irmãs.
Vós sois fiel e digno de confiança;
fazei que as nossas palavras sejam sementes de 

bem para o mundo:
onde houver rumor, fazei que pratiquemos a 

escuta;
onde houver confusão, fazei que inspiremos 

harmonia;
onde houver ambiguidade, fazei que levemos 

clareza;
onde houver exclusão, fazei que levemos partilha;
onde houver sensacionalismo, fazei que usemos 

sobriedade;
onde houver superficialidade, fazei que 

ponhamos interrogativos verdadeiros;
onde houver preconceitos, fazei que despertemos 

confiança;
onde houver agressividade, fazei que levemos 

respeito;
onde houver falsidade, fazei que levemos 

verdade.

Amen. ☐

Papa Francisco, Vaticano, 24 de Janeiro —  

Memória de são Francisco de sales — do ano de 2018.
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agEnda Para Maio 2018

Dias 28 de Abril a 20 de Maio · cPM · 21h30

Dias 01 a 31 · Mês de Maria: recitação do 
terço · 21h30 (seg.–sex.) e  
18h00 (sáb.–dom.)

Dia 05 · Passeio catequese
Dia 06 · Dia da Mãe
Dia 13 · ascensão do senhor
Dias 13 a 20 · semana da Vida
Dia 18 · serenata a Nossa senhora
Dia 20 · Domingo de Pentecostes
Dia 27 ·  Dia da santíssima Trindade 

Dia de África
Dia 31 ·  corpo de Deus – Procissão Diocesana 

1.ª comunhão (catequese da semana)

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(retomam no dia 7 de abril)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

Eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

Instituições da Paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

corpo nacional de Escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt
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comum, humana e simples, sempre necessária para 

que os homens sejam bons e fiéis seguidores de 

cristo”, assinala o documento.

são José, desde cedo apresentado pela igreja 

católica como símbolo e exemplo de pai e de trabalha-

dor; foi declarado patrono da igreja universal em 1870, 

por Pio ix. a iconografia de são José é paralela à evo-

lução do seu culto, como explica uma nota do Tesouro-

Museu da sé de Braga enviada à agência ecclesia, 

precisando que “a partir do século xVi, os artistas reju-

venesceram a figura de José, conferindo-lhe o aspecto 

de um homem de quarenta anos”.

OC

Notícias (continuação)

1.º de Maio: Igreja Católica associa-se à 

celebração com festa de São José Operário

Decisão tomada por Pio XII em 1955.

Agência Ecclesia, Lisboa 1 Mai 2018 — a igreja cató-

lica celebra desde 1955 a festa litúrgica de são José 

operário como forma de associar-se à comemoração 

mundial do Dia do Trabalhador.

a decisão foi tomada a 1 de Maio de 1955 pelo 

Papa Pio xii, num anúncio feito perante milhares de 

pessoas reunidas nesse domingo, na Praça de são 

Pedro. o Papa italiano explicou que a decisão subli-

nhava a necessidade de que “a todos se reconheça a 

dignidade do trabalho”.

a festa litúrgica de são José operário evoca, 

segundo a decisão de Pio xii, “o humilde artesão de 

Nazaré” que personifica a “dignidade do trabalhador 

manual”. a 19 junho de 2013, o nome de são José foi 

inserido nas orações eucarísticas ii, iii e iV do Missal 

romano através de um decreto emitido pela congre-

gação para o culto Divino e a Disciplina dos sacramen-

tos. a decisão de acrescentar esta referência na princi-

pal oração da celebração da missa justifica-se, de 

acordo com a santa sé, “pelo seu lugar singular na 

economia da salvação como pai de Jesus”.

“são José de Nazaré, colocado à frente da Famí-

lia do senhor, contribuiu generosamente na missão 

recebida na graça e, aderindo plenamente ao início 

dos mistérios da salvação humana, tornou-se modelo 

exemplar de generosa humildade, que os cristãos têm 

em grande estima, testemunhando aquela virtude 

georges de la Tour,  

São José Carpinteiro, 1640

dia grupo organista

1 acólitos Bruno

2 renovamento carismático Rui Amorim

3 CPM Susana

4 jovens comprometidos coro jovem

5 leitores da eucaristia de sáb.,19h

6 leitores da eucaristia de dom.,19h

7 renovamento carismático Andreia

8 movimento esperança e vida Bruno

9 ministros da comunhão Rui Amorim

10 acólitos Susana

11 catequese juvenil Gisela

12 leitores da eucaristia de sáb.,19h

13 leitores da eucaristia de dom.,19h

14 renovamento carismático Andreia

15 grupo de casais Bruno

16 ministros da comunhão Rui Amorim

dia grupo organista

17 iniciação cristã de adultos Susana

18 catequese infantil – serenata a N.S.

19 leitores da eucaristia de sáb.,19h

20 leitores da eucaristia de dom.,19h

21 movimento esperança e vida Andreia

22 grupo de casais Bruno

23 jovens comprometidos coro jovem

24 CPM Susana

25 escuteiros escuteiros

26 leitores da eucaristia de sáb.,19h

27 leitores da eucaristia de dom.,19h

28 renovamento carismático Andreia

29 visitadores de doentes Bruno

30 ministros da comunhão Rui Amorim

31 equipa de batismos Susana

O encerramento do Mês de Maria, com Procissão Diocesana a partir da 
Igreja da Trindade, realizar-se-á no dia 26 de maio, às 21h30.

Maio, MÊs dE Maria

como é habitual, durante o mês de maio teremos a recitação diária do terço na nossa igreja. De segunda a sexta, 

a recitação do terço terá início às 21h30, e ao sábado e domingo às 18h00.

a escala dos grupos responsáveis pela organização de cada oração é a indicada tabela seguinte:


