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O tema anual da Família Missionária da Consolata para 
o ano 2018 é esta frase do Papa Francisco extraída do 
documento que anuncia o Sínodo dedicado aos jovens, 
que vai ser realizado em Roma, no mês de outubro, com o 
título: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 

Logo no início do seu papado, o Papa Francisco, quis 
confiar a Maria o seu ministério. “Temos uma Mãe!” Foi, 
assim, que exortou a todos os portugueses nas celebrações 
do centenário das aparições, em ocasião da sua memorável 
visita, como peregrino ao Santuário de Fátima.   

É à luz destas suas palavras que queremos viver este ano. 
Esta frase está em sintonia com o carisma Mariano que 
nos transmitiu o Beato José Allamano. O nosso fundador 
inspirava-se em Maria para exortar os seus missionários 
e missionárias, no sentido de os preparar a enfrentar 
as dificuldades e os desafios da missão que haviam de 
aparecer. Nutria uma forte ligação filial e total confiança 
para com a Virgem Santa Maria, a Mãe Consolata, Mãe 
do verdadeiro e único Consolador, Jesus Cristo. Tal como 
o Papa, o nosso fundador também nos exorta do mesmo 
modo, «Fazer tudo com Maria: tomá-la como nosso modelo 
em todas as ações e agir como Ela faria.»

Que sintonia entre o Beato Allamano e o Papa Francisco!

Maria, a Mãe de Jesus, que o nosso Salvador nos confiou, 
na pessoa do discípulo amado, ao pé da cruz, é também 
nossa Mãe. Vamos também nós, com  Allamano e o Papa 
Francisco, confiar em Maria, em particular ao longo deste 
ano e de certeza que não nos arrependeremos!

Tema do Ano
CONFIAI EM MARIA! GARANTO-VOS
QUE NÃO VOS ARREPENDEREIS!  (PAPA FRANCISCO)
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Olhando para Ela, seguindo os seus exemplos, amando 
a Deus e aos irmãos como Ela os amou, nos tornaremos 
também nós verdadeiros discípulos do seu Filho Jesus.

Quantos missionários e missionárias da Consolata 
sentiram e experimentaram esta forte presença maternal 
de Maria percorrendo os caminhos da missão!

“Temos uma Mãe!” Sejamos discípulos e discípulas de 
Jesus, em nossas casas e nos ambientes que frequentamos 
e vamos ao encontro de quem ainda O não conheceu e não 
O ama, amando-os com um coração cheio de amor, como o 
de Maria, nossa Mãe. 

Não nos faltarão dificuldades e incompreensões… e até 
perseguições; nessas horas lembremo-nos das palavras do 
Papa Francisco: “CONFIAI EM MARIA! GARANTO-VOS 
QUE NÃO VOS ARREPENDEREIS!”

Com os votos de um bom ano abençoado, unidos no 
espírito do Beato Allamano que intercede por nós,

(Texto publicado na introdução ao Guião da Peregrinação).
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Quero dedicar a crónica deste mês aos nossos 
doentes. Desde há uns tempos para cá, a nossa 
comunidade presta assistência a alguns dos 
nossos missionários doentes. Não  é propriamente 
um lar de idosos, como algumas pessoas julgam, 
mas por vezes é um verdadeiro ambulatório.
Não é só o padre Herculano, que aliás nem 
sequer é da nossa comunidade, mas que 
visitamos com alguma frequência na Casa 
de Saúde da Idanha, para que ele vença mais 
facilmente a solidão, que é o que mais lhe custa. 
O seu físico vai-se pouco a pouco debilitando. 
Há bem pouco tempo, o padre Eugénio 
ministrou-lhe a santa unção que ele recebeu e 
acompanhou com agrado.

Aqui em casa, o caso mais sério tem sido o 
do padre Adelino, que com as suas quedas 
frequentes, por perda de equilíbrio, tem 
passado por momentos dolorosos para ele e de 
preocupação para nós. Mas parece que tem uma 
cabeça de ferro. E, apesar de tudo, o que ele 
não perde é o seu sorriso, com o qual cativa as 
pessoas que sentem por ele uma grande afeição. 
Apesar dos seus 76 anos feitos em novembro, 
ainda tem uma fibra física muito consistente.

Também o irmão Albino passou um mês 
bastante agitado com uma constipação que 
parecia não querer largá-lo. Felizmente já está 
a superar a situação. Apesar dos seus quase 
88 anos de idade, que já lhe fazem perder a 
memória de algumas coisas, recomeçou o seu 
ritmo normal na prestação de tantos pequenos 
serviços à comunidade, desde o pôr a mesa, abrir 
e fechar as portas da casa, atender ao telefone e 
ocupar-se da sacristia da nossa capela. 

Vem depois o irmão António, já a caminho 
dos 85 anos. Diz ele que nunca esteve tão 
bem, que não tem doença nenhuma, mas essa 
é de facto a sua doença. “É isso”, como ele 
repete continuamente. Diz que não come, mas 

“aproveita” e é sempre “para ajudar”. Seja. 

Também o padre Manuel passou por maus 
bocados com os cálculos nos rins que o têm 
levado às urgências do hospital São José, mais 
do que uma vez. Felizmente, agora que superou 
isso, já é outro. É ele aliás que dá uma mão 
preciosa no acompanhamento e transporte dos 
nossos doentes para as consultas médicas ou 
para as urgências. Que seria de nós sem ele!

Também o ácido úrico do padre Albino de vez 
em quando apita e fá-lo passar por situações 
muito dolorosas. Sem esquecer a sua tendinite 
que por vezes o assalta. Fruto de quem passa 
muito tempo no computador a preparar os 
artigos para a Fátima Missionária.

Parece que ao fim e ao cabo só escapa o padre 
Eugénio que graças a Deus vai tendo uma boa 
saúde, suficiente para guiar o barco da Região, 
embora também ele precise de controlos 
médicos frequentes e acuse problemas na 
coluna.

E para terminar só falta o padre Darci que vai 
coxeando de um lado para o outro para o outro 
tentando ultrapassar as mazelas provocadas 
pelo AVC, esquecendo-se que também ele já vai 
a caminho dos 78 anos.  

Neste tempo de Natal e de Epifania que 
mais dizer? Não temos ouro para oferecer, 
só o incenso da nossa oração e a mirra das 
nossas dores que que oferecemos ao Menino 
Jesus pedindo-lhe que vele por todos nós e dê 
consistência à nossa comunidade.
Para todos UM BOM 2018.

Padre Darci

COMUNIDADE DA CASA REGIONAL



4 consolata

COMUNIDADE DE FÁTIMA

“É belo contemplar 
hoje este recinto
e saudar a multidão 
a quem nem a chuva 
nem o frio impediu de 
sair da sua casa
e fazer-se peregrino
a este Santuário”

“Constitui um sinal particularmente 
reconfortante dos nossos tempos o facto 
de os crentes e pessoas de boa vontade se 
sentirem cada vez mais chamados a cooperar 
na formação duma cultura do encontro, diálogo 
e colaboração ao serviço da família humana”. 
Estas palavras pronunciadas pelo Papa 
Francisco no dia primeiro de Dezembro são 
oportunas para nós missionários. 

No dia 2, o padre Jaime Marques representou 
a comunidade no Centro Pastoral Paulo VI, 
onde o reitor do Santuário de Fátima e o bispo 
da diocese de Leiria-Fátima apresentaram o 
programa pastoral para o próximo triénio sob o 
lema “Tempo de graça e misericórdia”. O objetivo 
é fazer memória dos momentos de graça ao 
longo dos 100 anos do Acontecimento de Fátima, 
avivar a consciência de que Fátima é dom para 
a contemporaneidade e salientar a dimensão de 
eclesialidade na mensagem de Fátima”. 

Decorreu no Consolata Museu a 10.ª edição da 
“Tarde de Poesia Natalícia”. Crianças de Fátima 
declamaram poemas de sua autoria inspirados 
nas coleções de presépios que o museu conserva, 
chamando a atenção para o verdadeiro significado 
do Natal. O padre Simão Pedro apresentou o seu 
testemunho missionário e o projeto anual 2018 
“Campanha Crianças Saudáveis”.

No dia 3, realizou-se o “Reencontro das 
Forças de Fátima” promovido e orientado pelos 
padres Simão Pedro e Jorge Amaro. O objetivo 
foi juntar as pessoas que estiveram ligadas, 
ao longo dos anos, aos vários grupos que se 
reuniam na nossa comunidade JMC, LMC, GRA 
e Inquietos. Houve boa disposição e boa vontade 
para arrancar com algumas atividades de AMV.

No dia 4, a empresa de construções INDUGAL 
iniciou a restruturação da casa de Fátima. O 
trabalho deve terminar no início de Abril. Os 

membros da comunidade foram viver na Casa 
da Beata Irene Stefani. A direção geral fez 
questão de visitar e almoçar com a comunidade 
na nova residência

No dia 6, o Irmão Afonso foi internado no 
hospital de Leiria. Foi visitado pelo Superior 
Geral e todos os dias há membros das 
comunidades que o visitam.

No dia 8 o bispo de Leiria-Fátima presidiu no 
Santuário de Fátima à celebração da Solenidade 
da Imaculada Conceição que reuniu no Recinto 
de Oração cerca de 200 mil peregrinos, de 
entre os quais, 35 grupos provenientes de 
várias dioceses de Portugal, da Itália, do Reino 
Unido, da França, da Espanha e da Irlanda. “É 
belo contemplar hoje este recinto e saudar 
a multidão a quem nem a chuva nem o frio 
impediu de sair da sua casa e fazer-se peregrino 
a este Santuário” disse D. António Marto que 
atribui o facto à figura única de Maria que 
“reúne ao seu redor os peregrinos que vêm para 
a ver, mas também para se deixarem olhar por 
ela, no seu olhar materno”.

No dia 12 teve início a Assembleia Pós-Capitular
do Continente Europeu. Participaram 31 
missionários provenientes da Itália, da 
Espanha, da Polónia e de Portugal. O objetivo 
da Assembleia foi refletir, num contexto 
continental, sobre as Atas do Capítulo Geral,
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FÁTIMA

as linhas programáticas preparadas pela 
Direção Geral e procurar um método para 
aplicar o Projeto Missionário Continental em 
vista das próximas Conferências Regionais. No 
dia 15, último dia, os seminaristas do Centro 
Apostólico Formativo do Centro Missionário 
Padre Paulino, do Cacém, juntaram-se aos 
participantes para, na missa de encerramento, 
fazerem a renovação de votos temporários.

Com o objetivo de angariar donativos para a 
campanha dos Missionários da Consolata “Angola 
2018 - Crianças saudáveis”, o Consolata Museu 
promoveu visitas guiadas à Sala da Natividade, 
de 19 a 23 de dezembro. Esta sala reúne presépios 
que constituem o maior conjunto patrimonial 
que nas coleções museológicas portuguesas 
representa o tema de Jesus Cristo na infância. 
A iniciativa pretendeu chamar a atenção para o 
verdadeiro significado do Natal, permitindo ao 
visitante fruir da mensagem natalícia através do 
património artístico.

O Papa Francisco enviou uma carta de 
agradecimento a todos os visitantes do 
Consolata Museu pelas mensagens deixadas 
em toalhas de linho, que lhe foram entregues 
no âmbito da sua visita a Fátima. Cerca de 
dez mil pessoas das mais variadas idades, 
línguas e condições sociais escreveram as 
suas mensagens para dizer que amam o 
papa, apreciam o trabalho que está a fazer, 
e sobretudo para agradecer a sua visita ao 
Santuário de Fátima.

Durante a novena e a solenidade do Natal, os 
membros da comunidade enviaram e receberam 
dezenas de mensagens e de presentes de 
familiares e amigos das missões. A chuva não 
impediu a participação de muitas pessoas nas 
celebrações litúrgicas O bispo dom César foi 
convidado para o almoço do Natal.

Padre Frazão

1 janeiro
Aniversário do 
falecimento do padre 
jOãO DEMArcHI

3 janeiro
Aniversário da ordenação
do padre josé Matias

21 janeiro
Aniversário do padre
António Gaspar

25 janeiro
Aniversário do padre
jaime Marques

29 janeiro
Aniversário da 
fUNDAçãO
DOs INstItUtOs
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Com dezembro chega aquele momento quase 
mágico e automático de refletir pois é o 
encontro impar entre o passado e o futuro, 
entre um ano vivido e as expectativas de outro 
que vai começar. Por isso dezembro é um mês 
em que nos tornamos mais sensíveis e mais 
humanos até porque celebramos o Natal e é por 
isso um mês de alegria, de redenção, de fé, de 
perdão, de olhar para além dos nossos umbigos, 
de lembrar os esquecidos, os desesperados… 

Querendo justamente recordar os esquecidos da 
sociedade, o nosso mês começou logo no 1º dia 
com o jantar Solidário com amigos e benfeitores. 
Participa um bom número de pessoas. Os fundos 
são para os Sem-abrigo que celebrarão o Natal 
na nossa casa. Sente-se a amizade e a vontade de 
sermos cada dia mais humanos.

Entretanto o padre João Amâncio e o padre 
Thomas vão visitando os alunos do Bom Pastor, 
tentando mostrar a parte bonita da missão. 
Lançam as sementes.

Depois do encontro dos animadores em Fátima e 
aproveitando a boleia, chega o Bento para fazer 
o ano de serviço na nossa comunidade depois 
dos estudos teológicos. Desejamos que seja 
frutífero na vida e atividades da comunidade. 

No dia 7, o padre Ramón sai para Lisboa onde 
é esperado para dirigir o Retiro Espiritual aos 
teólogos da nossa comunidade formativa, que 
se prepara assim para a profissão. Volta na noite 

do domingo, dia 10, dia de muita chuva e vento. 

Na semana seguinte de 11-16 o padre 
Agostinho, vice superior regional, participa 
em Fátima na Assembleia pós capitular do 
Continente Europeu. Participam missionários 
de Portugal, Espanha, Itália e Polonia. Todos os 
membros da Direção Geral estavam presentes.

Outro grande momento para a nossa 
comunidade foi o regresso no dia 14 do já 
sacerdote Antony. Vem com vontade de doar-se 
totalmente na comunidade local e no serviço 
missionário que lhe é confiado. Nos três meses 
passados no Quénia esteve muito ativo. Foi 
seguramente um tempo de entrega e dedicação 
na alegria da sua nova missão. E a alegria do 
reencontro com o Antony traz-nos a também 
alegria da despedida do padre Thomas que 
depois de três anos intensos parte para as férias 
na Tanzânia, sua pátria. Que aproveite para 
descansar e estar com a família.

Logo no fim de semana seguinte houve o encontro 
dos voluntários em Fátima na casa das Irmãs de 
Santa Zita, foi um encontro bastante participativo, 
o padre Antony assumiu com empenho esta 
responsabilidade já que o padre Thomas, que é 
quem os tinha acompanhado já não estava.

Nesse sábado dia 16, a nossa casa enche-se 
de pessoas. São os “Sem-abrigo” que celebram 
o Natal acompanhados pelo padre Ramón. 
Nesse dia o sol resplandecia com toda a sua 

COMUNIDADE DE ÁGUAS SANTAS

O grande momento do dia está na celebração eucarística
com eles e para eles.
Sabem ler, fazem os seus pedidos com muita espontaneidade,
às vezes com algumas lágrimas nos olhos
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beleza. Isto ajudou muito para passar o dia com 
mais entusiasmo. Chegam às 10,00 da manhã. 
Participam uns quarenta. Depois dos abraços 
tomam o pequeno-almoço empregam o tempo 
na partida de futebol, jogam ao baralho, cantam 
e dançam animados por um grupo de jovens 
IMC e um grupo de Susão que passam com 
eles o dia todo. O grande momento do dia está 
na celebração eucarística com eles e para eles. 
Sabem ler, fazem os seus pedidos com muita 
espontaneidade, às vezes com algumas lágrimas 
nos olhos. Depois da Eucaristia é a vez do Jantar 
de Natal. As mulheres voluntárias preparam 
tudo, quase melhor que nos restaurantes. Ficam 
admirados. Às 22,00 horas voltam para “casa”. 
Podemos aplicar aqui o que reza o salmista: “Ao 
chegar vêm cantando, ao voltar vão chorando”. 
Tudo isto foi possível graças às pessoas que 
colaboraram com ajudas materiais, lojas e 
restaurantes. Mas sobretudo pelos jovens e 
adultos que durante o dia se prestaram para 
estar com eles, interessando-se das suas vidas… 
Uma boa incitava dos Solidários Missionários 
da Consolata e voluntários que todo o ano os 
encontram às sextas e domingos pela noite.

No dia 18 o Superior Geral faz una 
visita rápida a nossa comunidade com o 
Conselheiro Geral padre Jaime Patias. Estavam 
acompanhados pelo padre Simão. 

No dia 22 aproveitamos para celebrar o Natal 
como zona norte IMC com o almoço em família. 
Estiveram connosco os empregados e familiares 

da Comunidade e do Centro Missionário. Num 
ambiente natalício, passamos momentos de 
verdadeira família com cantos de Natal e as 
prendas clássicas destes dias. Ao mesmo tempo 
aproveitamos para celebrar os 49 anos de 
ordenação do padre Ramón que coincide com 
este dia. Participou também o Superior Regional.

No dia 24 o padre Antony celebra solenemente 
a Eucaristia na nossa capela. Participam todos 
os grupos IMC e as pessoas que normalmente 
frequentam a nossa capela pública.

No dia 25 a nossa comunidade celebra o Natal 
com almoço de festa e de fraternidade. O padre 
Salgueiro vai passar alguns dias com os seus 
familiares na sua terra natal.

No dia 27 o padre Ramón parte para Espanha 
para revisões médicas. 

E assim chega o fim do mês com as sempre 
celebrações de Fim de Ano. 

Dezembro foi seguramente um mês em que 
sentimos que podíamos ser e actuar melhor seja 
para compensar o que não fomos o ano todo, 
seja para começarmos a mudar para o ano que 
vai iniciar. Dezembro foi festa, foi promessa de 
mudança, foi uma chama acesa, foi um ótimo 
mês para Renascer.

Desejos de BOM ANO para todos. 
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A nossa comunidade de Palmeira propõe para este 
mês uma reflexão adaptada a este tempo natalício.

“É preciso que Ele cresça e eu diminua” 
(joão 3, 22-30)

“Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos 
para a região da Judeia; e ali convivia com eles, 
e batizava. Também João estava a batizar em 
Enon, perto de Salim, porque havia ali águas 
abundantes e vinha gente para ser batizada. 
João, de facto, ainda não tinha sido lançado na 
prisão. Então levantou-se uma discussão entre 
os discípulos de João e um judeu, acerca dos 
ritos de purificação.
Foram ter com João e disseram-lhe: “Rabi, 
aquele que estava contigo na margem de além-
Jordão, aquele de quem deste testemunho, está 
a batizar, e toda a gente vai ter com Ele.”
João declarou: “Um homem não pode tomar 
nada como próprio, se isso não lhe for dado do 
Céu.
Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: 
‘Eu não sou o Messias, mas apenas o enviado à 
sua frente’.
O esposo é aquele a quem pertence a esposa; 
mas o amigo do esposo, que está ao seu lado 
e o escuta, sente muita alegria com a voz do 
esposo. Pois esta é a minha alegria! E tornou-se 
completa! Ele é que deve crescer, e eu diminuir.”

Para refletir:
Alguns discípulos de João tiveram uma 
discussão com um judeu sobre a cerimónia 
de purificação. Foi uma posição atrevida, uma 
vez que Jesus foi batizado por João e agora se 
coloca neste lugar e as pessoas vão atrás d’Ele.

Uma vez cumprida a sua missão, João 
desaparece do cenário e deixa Jesus agir. A 
grande prova que João tinha consciência da 
divindade de Jesus está nesta frase que, mais 
tarde, disse aos discípulos: “É preciso que Ele 
cresça e eu diminua” (Jo 3,30).

João Baptista aponta Jesus como Messias. A 
humildade é saber situar-se no chão da sua 
própria realidade. João sente-se enviado por 
Deus para preparar um povo bem-disposto 
para acolher o Salvador e sabe retirar-se no 
momento oportuno. João aponta Jesus como o 
“cordeio de Deus que tira o pecado do mundo” e 
sempre que poderia criar confusão entre a sua 
pessoa e a Pessoa de Jesus, de imediato repete: 
“É preciso que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3,30).

Vamos refletir sobre a atitude de joão
e as atitudes de cada um de nós:

1. Nas nossas Comunidades Religiosas. 
Será que o coordenador da comunidade 
considera cada membro da Comunidade 
superior a si mesmo e valoriza todos os gestos 
do irmão para o promover na Comunidade? 

E os membros da comunidade valorizam e 
se alegram com as vitórias e os sucessos do 
coordenador não temendo ser o último e o 
menos importante na comunidade? É sempre 
bom dizer: “É preciso que Ele (o outro) cresça e 
eu diminua” (Jo 3,30).

2. Nas nossas Comunidades paroquiais. 
Será que o pároco, animador da comunidade 
paroquial, valoriza e se alegra com a caminhada 
e crescimento espiritual de cada paroquiano e o 
promove não tendo medo de ser considerado o 
último e servo insignificante de toda a família 
paroquial?

E os membros da comunidade paroquial, os 
animadores das várias actividades pastorais 
são capazes de cederem os sucessos pastorais 
aos outros, não estando à espera de promoções, 
de elogios, e terão a capacidade de atribuir os 
frutos ao grupo e não a si próprios? É sempre 
bom dizer: “É preciso que Ele (o outro) cresça e 
eu diminua” (Jo 3,30).

COMUNIDADE DE PALMEIRA
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3. Nas nossas famílias. 
Como vão as coisas lá por casa? Quem é o mais 
importante da família? É o pai? É a mãe? São os 
filhos? Como é que cada membro da família se 
encontra na sua própria casa?

Eu como pai, considero-me o maior e a pessoa 
mais importante da minha família? Será que eu 
tenho coragem de considerar a minha esposa, a 
pessoa mais importante da minha família? Sou 
eu ou é ela que sempre quer ganhar ou vencer 
na hora da divergência de pontos de vista? Será 
que quero que a minha esposa ou o meu marido 
sejam a pessoa mais importante da casa? E os 
filhos como ficam? Já são eles que dão ordens 
em casa? Deus tem lugar na minha família? 
Que importância a minha família dá a Deus e à 
vivência dos seus ensinamentos? 

As palavras de joão Batista dizem-me alguma 
coisa? “É preciso que Ele (o outro) cresça e eu 
diminua” (Jo 3,30).

Poderíamos alargar esta reflexão ao mundo do 
trabalho, da política, das obras sociais etc.
Escutemos Jesus que nos fala: “Quem quiser ser 
o primeiro seja o último e o servo de todos”. 

Padre João Pereira Monteiro

COMUNIDADE 
APOSTÓLICA 
FORMATIVA (CAF) 

Como sabemos, o mês de dezembro foi um 
mês no qual começámos o novo ano litúrgico. 
Sempre, o ano litúrgico começa com o Advento 
que é um momento de preparação para o Natal.

Este ano, tal como no ano passado, tivemos 
na nossa comunidade, mais uma intensa 
preparação para o Natal. Como seminaristas, a 
nossa preparação para o Natal coincidiu com a 
renovação de votos. Para tal, tivemos um retiro 
de preparação, na Casa dos Dehonianos em 
Alfragide, pregado pelo Padre Ramón, de 7 a 10.

A renovação dos votos foi no dia 15 em Fátima. 
Isso foi no último dia da Assembleia Pós-capitular 
do Continente Europeu. Foi um momento de graça 
especial para nós porque tivemos a oportunidade 
de renovar os nossos votos, às mãos do nosso 
Superior Geral, Padre Stefano Camerlengo. Como 
proclamamos na fórmula da Profissão - que a 
graça de Deus e a maternal proteção de Maria 
Santíssima Consolata nos ajudem a perseverar 
nesta sublime vocação e a tornar-nos fervorosos 
apóstolos. (Constituições, 53)

Dia 23 tivemos passeio da comunidade a Lisboa 
para ver as luzes do Natal. A 24 fizemos uma 
oração solene de Vésperas em preparação para a 
comemoração do Natal do Senhor. No mesmo dia, 
depois do jantar, participámos nas celebrações 
da Missa do Galo nas Paróquias de São Marcos 
e Algueirão. Também tivemos um momento 
familiar no almoço do dia 25, no qual convidámos 
os nossos irmãos da Paroquia de São Marcos.
O Padre Ermanno terminou as férias e voltou dia 11.

A todos os irmãos da nossa região, desejamos 
um próspero ano novo!

David
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COMUNIDADE DE SÃO MARCOS

Que Portugal esteja a envelhecer, é uma 
afirmação concreta, e sê-lo-á até que o número 
de nascimentos não seja inferior ou não supere  
(em permanente continuidade) o de  falecidos.  
Há dias deparei com um título dum artigo 
de jornal pouco mais ou menos deste teor: 
“Chamemos as coisas com o seu nome: Velho 
é mesmo velho e não outra coisa; vem do 
substantivo velhice! Idoso não tem substantivo 
donde venha”. 
Até me veio um sobressalto, pensando cá para 
comigo: que grande indelicadeza! Velhos são os 
trapos! Como se costuma corrigir os descarados!
Costumeiramente, ouvimos em nossa sociedade, 
de uma forma geral, o uso dos termos idoso, 
velhice e terceira idade.
Geralmente “não reconhecemos a velhice em 
nós, nem paramos para observá-la, somente a 
vemos nos outros, mesmo que estes possuam a 
mesma idade que nós”  (Simone de Beauvoir). 
Custa reconhecer que se é “velho”!
O envelhecimento deve ser entendido como 
um processo natural da vida que traz consigo 
algumas alterações sofridas pelo organismo, 
consideradas normais para esta idade.
Nada de admirar, porém, pois todos 
envelhecemos desde que nascemos e
envelhece-se, conforme se vive.
Afinal, de que forma nos podemos referir a estas 
etapas da vida? Parece fácil mas não é. pois 
nem todos estes termos se referem ao mesmo 
fenómeno.

Bruno Rebelo (Autor com quem o padre Alceu 
contacta através do facebook e já visitou 
a paróquia) em: Universidades seniores: 
uma visão sobre o envelhecimento Ativo, 
Porto, Edição Mais Leitura, 2015), fala de 
Aprendizagem intergeracional como “parte 
integrante da aprendizagem ao longo da vida 
que é “toda a atividade de aprendizagem em 
qualquer momento da vida, com o objetivo 
de melhorar os conhecimentos, as aptidões e 
competências, no quadro de uma perspetiva 

pessoal, cívica, social…(CCE, 2001).
“A aprendizagem intergeracional resulta em 
benefícios para as crianças e jovens, para os 
idosos e para a comunidade:

Benefícios para as crianças e jovens
• “O apoio dos idosos às crianças e aos jovens 
através do acompanhamento da vida escolar e 
nas atividades lúdicas, (e outras) contribuem 
para mantê-los ocupados de forma saudável, 
evitando o envolvimento em situações de 
comportamentos antissociais;

• A “escola da vida” (tradições, cultura, saberes 
e vivências) partilhada para os mais novos 
contribui para estes terem uma perceção de 
maior valorização do papel dos idosos e de 
compreensão do processo de envelhecimento;

• A transmissão de conhecimentos práticos 
em diversas áreas (ex. Agricultura), potencia o 
aumento da capacidade de relação de conceitos 
e de adaptação das crianças e jovens a diferentes 
contextos da vida pessoal e profissional;

• A atenção e a dedicação de tempo dos 
idosos, que por vezes os pais não conseguem 
disponibilizar por motivos profissionais, 
suscitam nos mais novos o sentimento de que 
podem ter um “ombro amigo” em momentos de 
maior dificuldade, sobretudo pelos conselhos 
decorrentes da experiência de vida dos seniores.

Benefícios para os idosos
• Os seniores recordam e vivenciam uma “nova 
infância” pela oportunidade de usufruírem 
de mais tempo e com melhor qualidade 
na interação com os mais novos, situação, 
porventura, não desfrutada de igual forma no 
passado com os seus filhos;

• Ao estarem ativos, os idosos evitam a solidão, 
melhoram a saúde e a satisfação com a vida, 
suscitando um sentimento de utilidade e de 
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• Alívio da pressão parental, permitindo um 
maior equilíbrio entre trabalho, família e lazer 
dos pais. Simultaneamente, contribui para um 
crescimento saudável das crianças e dos jovens 
e para o aumento da qualidade de vida dos 
seniores. (ibidem).

“O conhecimento é inesgotável e por esse 
motivo não está balizado cronologicamente 
nem se restringe a uma fase da vida. Assim, 
torna-se incerto o modelo tradicional do 
percurso de vida em três fases “estanques”: 
a aprendizagem na infância e juventude; a 
produtividade no decurso da vida ativa; o 
descanso/lazer na reforma. A trajetória de vida 
deve ser perspetivada através da interligação 
das três fases, onde a aprendizagem está 
inerentemente presente”. (ibidem).
 
Algumas achegas de aprendizagem 
intergeracional que a nossa Região  envelhecida  
pode  potenciar nas suas comunidades  e 
atividades pastorais. 

Dezembro e o Natal com todas as suas festas, 
passámo-lo bem interagindo com   crianças, 
jovens, idosos, terceira idade, doentes, nas 
comunidades onde exercemos o nosso ministério.

SÃO MARCOS

O conhecimento
é inesgotável
e por esse motivo 
não está balizado 
cronologicamente
nem se restringe
a uma fase da vida

realização pessoal no seu papel de suporte aos 
mais novos;

• Perante situações de fragilidade de saúde e 
de perdas relacionais dos idosos (ex. viuvez) a 
interação com as crianças e os jovens permite 
ajudar a recuperar o equilíbrio emocional;

• A partilha de conhecimentos dos mais novos 
permite um incremento das competências 
linguísticas e digitais dos seniores, 
contribuindo para uma maior participação dos 
idosos na sociedade.

Benefícios para a comunidade
• Desenvolvimento do sentimento de 
comunidade, através de uma maior colaboração 
voluntária de pessoas e envolvimento de 
organizações na resolução de assuntos 
comunitários;

• Construção de redes sociais e fortalecimento 
de laços de solidariedade;

• Diminuição dos estereótipos e de clivagens de 
conhecimentos, da história e da cultura entre 
gerações;
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O mês de Dezembro iniciou com o feriado 
(dia da Restauração). Aproveitamos para reunir 
com alguns membros da comunidade cristã para 
programar algumas actividades missionárias 
e preparar  a Ceia de Natal no nosso Centro 
Comunitário. Na tarde deste mesmo dia, veio 
a Equipa de Nossa Senhora (Sintra) para se 
despedir do seu animador, padre Kuzenza que,  
poucos dias depois iria de férias para a Tanzânia. 
Todos comeram, ficaram saciados e as sobras 
duraram quase para uma semana. 

No dia 4, o padre Matias reuniu-se com a dona 
Sílvia (ministra da comunhão) para reorganizar 
o serviço a prestar aos doentes e idosos da 
Buraca, Cova da Moura e Zambujal.

No dia 6, na Casa Regional, reuniu o conselho 
da Administração do Consolata Hotel. Da nossa 
comunidade participou o padre Matias.

No dia 7, os padres Matias, Geoffrey e 
Kuzenza deslocaram-se à Residencial de idosos 
em Moinhos da Funcheira para administrar o 
sacramento da reconciliação.

No dia da festa da Imaculada conceição, 
após a eucaristia, realizou-se no nosso Centro 
Comunitário a abertura da exposição dos 
trabalhos (costura, renda, tricô) realizados pela 
equipa  da COMUZA (comunidade das mulheres 
do Zambujal) ao longo do ano. Amostra digna 
de ser vista com a possibilidade de poder 
comprar lindas peças de roupa. A exposição 
encerrou no domingo , 17 com resultado 
bastante positivo.  As vendas renderam cerca 
de 800,00€. Esta quantia foi oferecida para a 
construção da Nova Igreja que pensamos ‘um 
dia’ venha a ser realidade no nosso Bairro.

No dia 14, o padre Geoffrey e o padre Matias 
foram celebrar a Eucaristia de Natal na Santa 
Casa da Misericórdia em Moinhos da Funcheira. 
A Irmã Ivani, com todo o seu fulgor missionário 

animou com cânticos apropriados para esta 
quadra natalícia. Os mais de 60 utentes (quase 
todos idosos) ficaram muito satisfeitos. No final 
da eucaristia o padre Matias benzeu um pequeno 
espaço (capelinha) onde, quem quiser, poderá 
passar momentos de recolhimento e oração.

Regressando do Quénia, passou pela nossa 
comunidade o neo-sacerdote padre Antony. Após 
o almoço seguiu viagem para Águas Santas. 
Oportunamente, desejamos que venha celebrar 
a eucaristia  para a nossa comunidade cristã. 

ceia de Natal no nosso CCV.  Foi um 
momento de grande convívio, comunhão e 
fraternidade entre os que puderam participar 
e que, na verdade, foram muitos.  O jantar foi 
partilhado. Houve comida em abundância. 
Todos ficaram satisfeitos. É como se diz 
em crioulo: “Festa beidja, barriga farta”. O 
Centro C.V. colaborou com uma panela de 
‘canja’ e bebidas. No final do jantar,  os vários 
grupos da catequese, a Comuza e o ‘avozinho’  
apresentaram peças, cânticos e dramatizações  
sobre o Natal que ajudaram a compreender 
melhor esta quadra festiva. No final, ainda 
houve tempo para entregar às crianças da 
catequese umas prendas simbólicas.

No dia 17, celebrámos a eucaristia na nossa 
comunidade, como de costume e, à tarde, o 
padre Geoffrey num ambiente muito festivo, 
celebrou  o  Natal com os idosos e seus 
familiares na Santa Casa (Santo António). A 
Irmã Ivani animou a eucaristia.

No dia 21, Celebramos eucaristia de Natal no 
Centro de Santa Isabel do nosso Bairro. Presidiu 
o padre Matias e a Irmã Ivani com algumas 
mulheres da Comuza animaram com cânticos 
próprios para aquelas idades.

No dia 22, na Santa Casa da Misericórdia 
(Santo António), o padre Matias celebra 

COMUNIDADE DO ZAMBUJAL
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eucaristia de Natal para todos os membros da 
Irmandade, utentes, familiares vivos e defuntos.  
Precisamente neste dia, recordamos o Luis 
Madureira que faleceu há 20 anos.

No dia seguinte, o padre Geoffrey vai celebrar 
o Natal na Santa Casa (Sagrada Familia) na 
freguesia da Buraca.

Noite da consoada em casa, na comunidade, 
os padres Matias e Geoffrey. Menú tradicional.
Como já é costume, a Missa do Galo no nosso 
Bairro foi bem participada e animada por todos 
os participantes. No final houve um momento 
de convívio, onde não faltou chocolate quente e 
as famosas ‘madalenas’. Eram quase duas horas 
da manhã quando regressamos a casa.

Dia de Natal Após a Eucaristia, o padre 
Geoffrey, com alguns jovens do Quénia,  vai 
visitar e almoçar com um estudante queniano 
que, dias antes, tinha rolado pela escadaria 
dum terceiro andar. O padre Matias junta-se 
a alguns seus familiares que por estes dias se 
encontravam em Lisboa.

ZAMBUJAL

No dia seguinte ao Natal o padre Matias e a 
Irmã Ivani vão à Instituição AFID Diferença 
(Instituição de Solidariedade Social, situada no 
nosso Bairro, para celebrar o Natal com os seus 
numerosos utentes. Foi um momento de grande 
alegria para todos.

No dia 27, o Superior regional veio visitar-nos 
para nos dar as Boas Festas de Natal. Passamos 
juntos uns momentos muito familiares e 
agradáveis. Agradecemos e que volte mais vezes.

No dia 30, festejamos a passagem do ano 
no espaço OLIMPO juntamente com muitas 
familias do Bairro e muitos outros amigos, 
vindos de outros lugares. Foi uma noite muito 
alegre e fraterna, onde nada faltou para poder 
iniciar o Novo Ano em paz e harmonia.

No último dia do ano, os padres Matias e 
Geoffrey foram  à casa das Irmãs da Consolata 
em Alvalade, festejar o aniversário natalício 
da Irmã Ivani Moraes, que se mantém firme a 
trabalhar no nosso Bairro.

fELIZ 2018 para toda a comunidade Consolatina!
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DEUS hABITA A CIDADE: NOVOS ENDEREçOS

A cOMUNIDADE cOMO EstILO
1. A Quinta do castelo. Um lugar limite
Nos anos Sessenta os Missionários da Consolata 
compraram uma grande quinta na periferia de 
Lisboa, no Cacém. Foi a primeira casa em Lisboa, 
pois os missionários começaram em Fátima. 
Esta propriedade foi comprada com a finalidade 
de colocar aí o seminário, mas de facto além de 
hospedar o seminário serviu também como casa 
provincial e outras funções.

A quinta, com a progressiva urbanização, ficou 
como uma oásis verde, rodeada de um lado 
pelos prédios de São Marcos e do outro pelo 
IC19. Quase símbolo da extensão progressiva 
da cidade e também duma urbanização com 
aparência selvagem que deu cabo de quase 
tosdos os espaços verdes, sem pensar na 
qualidade de vida dos habitantes.

Um lugar com características contrastantes, 
quase paradoxais, a partir da sua ubicação: 
• no meio de milhares de pessoas que moram 
nos bairros em cima, à beira do trânsito contínuo 
da grande estrada e, no mesmo tempo longe 
e relativamente isolado por causa do acesso 
limitado; 
• um pulmão verde com seis hectares de 
parque com uma flora abundante e vária, mas 
circundado pelo cimento
• uma paisagem sonora caraterizada pelo canto 
das aves e o som do vento através das árvores e, 
ao mesmo tempo, pelo ruido do IC19 e da linha 
do comboio

Poderiamos dizer que se trata de um lugar limite 
entre a paisagem urbana e aquela rural, uma 
lembrança do que foi o território antes, uma 
espécie de “jardim secreto” que muitos vêem 
passando no comboio, mas que não conhecem ou 
não sabem como lá chegar.

2. O centro Missionário Padre Paulino
A partir de 2012 os missionários decidiram 
abrir a propriedade às pessoas do território com 
algumas atividades que têm como finalidade 
criar um ambiente acolhedor que se torne 
referência para os arredores.

Hortas comunitárias com mais de 70 famílias
Parque escutista
Espaços para grelhados e outras festas de famílias
Quinta pedagógica
Acolhimento de pessoas com necessidades.

Todas estas iniciatívas vieram fazer parte do 
projeto do Centro Missionário Padre Paulino, que 
foi entregue a uma equipa de léigos. O objetivo é 
oferecer aos que passam pela quinta um ambiente 
comunitário, caraterizado pelos valores da 
solidariedade e da hospitalidade, onde cada um se 
sinta acolhido e construtor de comunidade.

3. A comunidade Apostólica formativa 
e a evangelização na Europa
Em 2015 o instituto quis abrir em Portugal uma 
Comunidade Apostólica Formativa
. Comunidade pequena, 5 jovens de 5 
nacionalidades, 2 padres, 1 irmão
. Maior proximidade com a missão.

Decidiu-se colocar esta nova comunidade nesta 
quinta, no Cacém.

O processo formativo: 
a) inserção na realidade social e eclesial 
portuguesa
b) compreensão, capacidade de olhar ao redor e 
reconhecer as necessidades
c) dar uma resposta como comunidade a partir 
do lugar onde estamos

Conferência proferida pelo padre Ermanno Savarino na VIII Jornada de Teologia Prática
da UCP Lisboa,  em 10 de novembro de 2017
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Este processo formativo pressupõe uma 
pergunta complexa: o que quer dizer ser 
missionários hoje em Portugal, na Europa?

O dia da procissão de são Marcos
Uma procissão com o andor do santo e 
20 pessoas atrás, no meio de indiferença, 
curiosidade, nostalgia do “religioso” da infância: 
o retrato duma sociedade na qual o evangelho 
aparece “fora do contexto”.
Como ser sinal de evangelho neste contexto, no 
Cacém, no meio das milhares de pessoas que 
vivem naqueles bairros dormitórios?

Alberto Trevisiol, Missionário da Consolata, 
professor de História da Igreja, reitor da 
Urbaniana, fazendo uma leitura contemporânea 
do carisma do nosso fundador («nós somos para 
os infieis») diz:
Hoje, ser para os pagãos, não pode ter um 
significado diferente daquele que é o facto de nos 
sentirmos destinados a viver na complexidade 
deste mundo que nos circunda, onde quer 
que esta complexidade se apresente, e pareça 
não deixar lugar para o evangelho e reduzir 
o “religioso” ao banal, inadequado, fora do 
contexto. Fugir, nem que seja inconscientemente 
desta realidade, não só nos afasta da própria 
complexidade, mas torna (justamente) a nossa 
mensagem não credível.
Alberto Trevisiol, “Nós somos para os infiéis”,

em Envolvidos no caminho da salvação. 

Atas da conferência de formação IMC e MC em Turim 2001, 88).

O Papa Francisco na Alegria do Evangelho, 
falando dos desafios das culturas urbanas escreve:
Novas culturas continuam a formar-se nestas 
enormes geografias humanas onde o cristão já 
não costuma ser promotor ou gerador de sentido, 
mas recebe delas outras linguagens, símbolos, 
mensagens e paradigmas que oferecem novas 
orientações de vida, muitas vezes em contraste 
com o Evangelho de Jesus. Uma cultura inédita 
palpita e está em elaboração na cidade. O Sínodo 

constatou que as transformações destas grandes 
áreas e a cultura que exprimem são, hoje, um 
lugar privilegiado da nova evangelização. 
Isto requer imaginar espaços de oração e de 
comunhão com características inovadoras, mais 
atraentes e significativas para as populações 
urbanas.
(Exortação Apostólica Evangelii gaudium, 73)

4. A força evangelizadora da caridade
Hoje em dia, se a Igreja na Europa quer dizer 
alguma coisa significativa, se quer dizer uma 
palavra que chegue ao coração da gente, se quer 
ser ouvida entre sempre mais vozes, tem de 
voltar a falar a linguagem da caridade.
O Papa João Paulo II, em 2003, na Exortação 
Apostólica Ecclesiam in Europa escrevia:
Para servir o Evangelho da esperança, é pedido 
também à Igreja na Europa que percorra a 
estrada do amor. Trata-se duma estrada que 
passa através da caridade evangelizadora, do 
empenho multiforme no serviço, da opção por 
uma generosidade sem tréguas nem confins.
A caridade, recebida e oferecida, é para qualquer 
pessoa a experiência originária donde nasce 
a esperança.  Por isso, à Igreja na Europa 
actual põe-se o desafio de ajudar o homem 
contemporâneo a experimentar o amor de 
Deus, através do testemunho da caridade, a 
qual por si mesma possui uma intrínseca força 
evangelizadora.
Viver na caridade torna-se, assim, um anúncio 
feliz para toda a pessoa, tornando visível o amor 
de Deus, que não abandona ninguém. Enfim, 
significa dar ao homem perdido verdadeiras 
razões para continuar a esperar. 
(Exortação apostólica Ecclesiam in Europa, 83-85)

A caridade tem uma «intrínseca força 
evangelizadora», ou seja, amar colocando-se ao 
serviço, preocupar-se com os outros contém 
em si algo que fala do evangelho, que mostra o 
evangelho.
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5. complicar-se a vida maravilhosamente
O Papa Francisco na Alegria do Evangelho, 
na última parte, quando trata de um renovado 
impulso missionário na igreja, afirma:

Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, 
mantendo uma prudente distância das chagas do 
Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria 
humana, que toquemos a carne sofredora dos 
outros. Espera que renunciemos a procurar 
aqueles abrigos pessoais ou comunitários 
que permitem manter-nos à distância do 
nó do drama humano, a fim de aceitarmos 
verdadeiramente entrar em contacto com a vida 
concreta dos outros e conhecermos a força da 
ternura. Quando o fazemos, a vida complica-se 
sempre maravilhosamente e vivemos a intensa 
experiência de ser povo, a experiência de 
pertencer a um povo.
(Exortação Apostólica Evangelii gaudium, 270)

Quando cuidamos de alguém, os problemas 
dos outros tornam-se também nossos e a vida 
complica-se, mas maravilhosamente, porque 
enche de sentido a nossa vida, permitindo-nos 
viver a nossa vocação, encendo-nos de alegria e 
dando-nos uma identidade (cfr. EG 269).

Desde o primeiro momento acreditámos que 
a caraterística que devia marcar o estilo desta 
nova comunidade devia ser o acolhimento: uma 
comunidade missionária e, portanto, aberta 
antes de tudo aos pobres e aos marginalizados. 
Sentíamos que devíamos “complicar-nos a vida” 
comprometendo-nos com alguma necessidade 
real, para poder viver a nossa identidade 
missionária com os jovens a nós confiados.
A oportunidade de iniciar a viver esta intuição, 
de “complicar-nos a vida”, veio quando 
começamos a morar na casa do Cacém. Estava lá 
ainda um dos antigos moradores que tinha sido 
acolhido nos anos anteriores à nossa chegada. 
Um homen de 33 anos que não tinha casa, 
já tinha vivido na rua por alguns anos e com 

graves problemas de alcoolismo. A sua vida era 
arrumar carros de manhã, comprar e consumar 
bebida à tarde e voltar completamente bébedo 
à noite. Enquanto pensávamos o que fazer com 
ele, percebemos como o grito de ajuda de quem 
queria sair de tudo isto mas que sozinho não 
conseguia. Decidimos assim ajudar este jovem 
e fizemos com ele um acordo: nós dávamos o 
apoio de que precisava continuando a hospedá-lo 
na nossa casa e ele comprometia-se a fazer um 
percurso de desabituação e recuperação com os 
serviços sociais.
Foi um percurso difícil, com recaidas e que 
precisou de muita paciência, de tal modo que 
em alguns momentos pensamos desistir. Hoje, 
depois de dois anos, o nosso amigo já não bebe, 
frequenta um curso profissional, ajuda na quinta, 
tem catequese com os seminaristas.

A idéia que estamos a amadurecer através desta 
experiência é que a comunidade pode oferecer 
o ambiente em que se possa desenvolver um 
processo acompanhado por outras entidades 
especializadas. A comunidade oferece o apoio 
da família que estas pessoas nunca tiveram. Os 
assistentes sociais, que no início desta aventura 
não apostavam muito num processo “anómalo”, 
fora da comunidade terapéutica, dizem hoje que 
esta pessoa não teria dado os passos que deu 
se não tivesse encontrado a Consolata. Estão a 
pensar na sua inserção no mundo do trabalho e, 
successivamente numa habitação indipendente.

Na Páscoa deste ano acolhemos um jovem 
estudante universitário estrangeiro com alguns 
problemas de saúde e sem apoio familiar aqui 
em Portugal.
E a comunidade pensa em acolher mais duas ou 
três pessoas e já individuou os critérios para o 
acolhimento.

6. O carisma da consolação na cidade
Um nosso amigo sociologo, o professor Carlos 
Liz, que foi envolvido no início do projeto da 
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comunidade formativa e com o qual gostamos de 
conversar de vez em quando, dizia-nos que diante 
da complexidade crescente da nossa sociedade 
e das nossas cidades, há sempre cada vez mais 
pessoas que ficam à margem, perdidas, e que o 
nosso carisma da consolação poderia ser vivido 
encontrando maneiras para acompanhar estas 
pessoas a reencontrar um rumo na própria vida. 
Acolher para acompanhar, con-solar quem está 
sozinho. Ou acolher para criar uma experiência 
comunidade entre pessoas que não se conhecem.

E o papa Francisco para estas pessoas que ficam 
à margem da complexidade urbana fala de 
«resíduos»:
Enquanto há citadinos que conseguem os meios 
adequados para o desenvolvimento da vida 
pessoal e familiar, muitíssimos são também 
os «não-citadinos», os «meio-citadinos» ou 
os «resíduos urbanos». A cidade dá origem a 
uma espécie de ambivalência permanente, 
porque, ao mesmo tempo que oferece aos seus 
habitantes infinitas possibilidades, interpõe 
também numerosas dificuldades ao pleno 
desenvolvimento da vida de muitos. Esta 
contradição provoca sofrimentos lancinantes.
 (Exortação Apostólica Evangelii gaudium, 74)

Num território suburbano, onde a maioria 
das pessoas vive isolada em grandes prédios 
dormitórios, uma comunidade internacional, que 
acredita no Evangelho e tenta pô-lo em prática 
com o estilo da hospitalidade e da solidariedade,  
pode ser algo contracorrente que aponta para um 
modelo diferente de cidadania e que acaba por 
falar de Deus?
Nós acreditamos que sim. Demos até agora 
pequenos passos que nos parecem indicar um 
caminho, modesto mas autêntico, de vida e de 
missão. 
E, pessoalmente, creio que não se trata apena 
desta comunidade formativa, trata-se do futuro 
do nosso Instituto e da vida religiosa na Europa.

O sentido unitário e completo da vida humana 
proposto pelo Evangelho é o melhor remédio 
para os males urbanos, embora devamos reparar 
que um programa e um estilo uniformes e 
rígidos de evangelização não são adequados para 
esta realidade. Mas viver a fundo a realidade 
humana e inserir-se no coração dos desafios 
como fermento de testemunho, em qualquer 
cultura, em qualquer cidade, melhora o cristão e 
fecunda a cidade.
Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii gaudium, 74

A vida consagrada que vive a sua missão no 
meio do povo, na cidade, pode ser testemunha 
de um estilo de vida marcado pela fraternidade 
e a solidariedade, atitudes que ainda fazem 
vibrar o coração das pessoas, que preparam para 
acolher o Evangelho e que são remédio contra o 
individualismo e a indiferença que nos tornam 
sozinhos.

Padre Ermanno Savarino


