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No capítulo 2 dos Atos
dos Apóstolos, relativo a
Pentecostes, a Bíblia dJerusalém apresenta estas
notas informativas sobre o
relato de Lucas::
“Havendo terminado
o período de 50 dias entre Páscoa e Pentecostes,
anteriormente conhecida
como Festa da Colheita
(Ex. 23, 14), Pentecostes
tornou-se também a Festa
de Renovação da Aliança
(2Cor. 15, 10-13). Este
novo valor litúrgico pôde
inspirar a encenação de
Lucas que evoca o dom da
Lei do Sinai.

Num de seus aspectos,
o milagre de Pentecostes
assemelha-se ao carisma
da glossolalia, frequente
nos primórdios da Igreja. Encontramos seus
antecedestes no antigo profetismo israelita.
A glossolalia utilizava
palavras em línguas estrangeiras para cantar
os louvores a Deus. Lucas percebe nesse falar
em todas as línguas do
mundo a restauração da
unidade perdida em Babel (Gn 11, 1-9), símbolo
e antecipação da missão
dos apóstolos.”

ANUNCIAÇÃO
Na bruma leve das paixões que vêm de dentro
Tu vens chegando pra brincar no meu quintal
No teu cavalo peito nu, cabelo ao vento
E o sol quarando nossas roupas no varal.
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais,
Tu vens, tu vens,
Eu já escuto os teus sinais

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido, já escuto os teus sinais
Que tu virias numa manhã de domingo,
Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Tu vens, tu vens
Eu já escuto os teus sinais,
Tu vens, tu vens,
Eu já escuto os teus sinais
(Canção de Alceu Valença)

Eventos Programados
Junho 29, às 9 hs. – Manhã de convivência no Jardim Bo- Agosto 21 – Meditação no Jardim Botânico. Mesma hora e local de encontro.
tânico, incluindo caminhada silenciosa e meditação no
espaço construído pelo parque e troca de experiências. Setembro 28, às 16 hs. – Palestra na Igreja Cristã de
Local de encontro: Praça Dom João VI.
Ipanema. Tema e palestrante a deﬁnir.
Julho 27, às 16 hs. – Palestra na Igreja Cristã de Ipanema. Tema e palestrante a deﬁnir.
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Notícias da Comunidade
RETIRO DE APARECIDA, SP

Realizado de
26 a 28 de
abril, na Casa
de Retiros
Santo Afonso,
sob a direção
de Dom Laurence Freeman, foi marcante a presença de 166 meditantes, procedentes
das várias regiões do país, que acompanharam as
palestras programadas sobre o tema: “Descanso
sobre o ser – meditação e estar em paz consigo
mesmo”, alternadas com períodos de meditação.
Em sua reﬂexão, D. Laurence partiu do
mito da criação, segundo o relato do Gênesis
que conclui: “No sétimo dia Deus descansou”
Detendo-se nos Evangelhos, ressaltou a ação
de Jesus nas curas que fazia aos sábados, o que
era proibido pela lei judaica e o convite para
carregarmos os fardos uns dos outros. Ilustrando o tema do retiro, Ilustrando o tema do retiro,
reportou-se ao Mito grego de Sísifo que, após
desaﬁar os deuses é capturado, sofrendo como
punição empurrar uma pedra grande até o topo
de uma montanha, a qual rolaria para baixo e
Sísifo teria que recomeçar o trabalho indeﬁnidamente. Tal metáfora é usada para caracterizar
a luta do trabalhador que a cada dia repete as
mesmas tarefas em sua jornada. Contudo, ao
referir-se à repetição do mantra na meditação,
assinalou que se trata de um ato de fé.
Cabe observar que, em suas palestras há
uma rica associação de ideias. Um dos tempos
foi dedicado ao projeto Bonnevaux, nova casa
da Comunidade Mundial para a Meditação,
situada no interior da França, havendo se realizado o primeiro retiro.
No sábado a tarde, os meditantes visitaram a

Basílica de N.
Sra. Aparecida
quando a cidade celebrava a
festa de São Benedito, com a
participação de
numerosos grupos folclóricos
com seus instrumentos de percussão, ritmos e
indumentárias coloridas.

ENCONTRO
COM DOM LAURENCE NO RIO
Em 1º de maio sob a coordenação de Edith
Vargas, 90 meditantes, sobretudo do Rio de
Janeiro, participaram desse encontro que se estendeu ao longo do dia, com palestras de Dom
Laurence e a prática da meditação, no Centro
Cultural João XXIII, em Botafogo. A reﬂexão
de Dom Laurence teve como eixo “uma visão
contemplativa para o futuro da humanidade”,
ressaltando que o propósito da meditação
não seria esvaziar a mente , mas antes tirar a
atenção de nós mesmos, viver a experiência do
ser. Como sempre houve no ﬁnal uma sessão
para perguntas e respostas e a foto do grupo.

CELEBRAÇÃO DO DIA DO MEIO
AMBIENTE
Em sintonia com a encíclica Laudato SI e o
Sínodo sobre a Amazônia convocado pelo Papa
Francisco, a realizar-se no Vaticano em outubro
próximo, a Arquidiocese do Rio e a PUC/Rio
comemoraram a 5 de junho o Dia Mundial do
Meio Ambiente, promovendo uma semana de
eventos com palestras, oﬁcinas, iniciada a 3 de

junho com uma feira debatendo o tema: “Visões
da Amazônia”, tornando-se uma oportunidade
de conscientização, que recebeu apoio da Rede
Dom Helder Câmara de Economia Solidária.

MARCELO GLEISER
recebe a láurea da Espiritualidade
Honraria já concedida à então Madre Teresa
de Calcutá e ao Dalai Lama, o Prêmio Templeton considerado o Nobel da Espiritualidade é
atribuído a proﬁssionais que prestaram contribuição excepcional para aﬁrmar a dimensão
espiritual da vida. Formado em Física pela PUC/
Rio, doutorou-se em Física Teórica pelo Kinkg’s
College de Londres em 1986. Prof. de Filosoﬁa
Natural no Dartmouth College nos USA.
Gleiser questiona o conceito de que somente
a ciência pode chegar à verdade sobre o real. Vê
a ciência como uma ferramenta que busca estudar a existência humana no engajamento com o
mistério. Em seus vários livros pulicados revela
seu cepticismo quanto à busca pela perfeição
matemática na natureza. Antes, insta o leitor a
uma celebração da imperfeição e da assimetria
como poderes criativos na natureza.
COMO MEDITAR

Sente-se relaxado, mas atento. Permaneça
ereto e imóvel. Feche suavemente os olhos.
Em silêncio, comece a dizer interiormente uma
única palavra. Recomendamos a palavra-oração:
“Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de
igual duração. Ouça-a à medida em que a pro
nuncia, suave, mas continuamente.
Não pense nem imagine nada – nem de
ordem espiritual, nem de qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens aﬂuírem à mente, serão distrações que ocorrem na hora da
meditação; continue tentando apenas repetir
a palavra. Medite toda manhã e toda tarde, de
vinte a trinta minutos.
Laurence Freeman
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O ESPÍRITO TRANSFORMADOR*
O Espírito transforma a maneira
como vemos Deus. Quando Jesus disse à samaritana que, a partir daquele
momento, adorar a Deus deveria ser
“no espírito e na verdade”, indicou
como devemos, por ﬁm, transcender
toda relação de culto com Deus que O
transforme em uma coisa ou num ser
entre outros seres. Nesse tipo de relação, tendemos a aplacar ou a adular um
ídolo de Deus que pensamos ser gentil
num momento e vingativo no seguinte.
Uma nova sensação de comunhão com
Deus na não-dualidade do Espírito
substitui essa relação de medo. Experimentar o Espírito em geral faz com
que as pessoas falem de sentir Deus
dentro delas. Mas essa incorporação
só corrige a ênfase excessiva em um
Deus externo. No Espírito vivemos,
movemo-nos e existimos em Deus
como o peixe na água ou os pássaros
no ar. Tudo o que imaginamos como
interno ou externo está em “em Deus”.
À medida que entramos em uma
era global de espiritualidade (o que
não é o mesmo que religião global),
as palavras de Jesus à samaritana ressoam com mais profundidade devido
à experiência moderna. Elas aﬁrmam
que o Espírito enviado liberta a comunicação com Deus da dependência
de uma linguagem e um ritual. Assim
Jesus corta, com a espada do Espírito,
a antiga ligação entre oração e magia. A
partir de então, quando adorarmos, não
seremos mais limitados por palavras,
hinos, cantos rituais ou qualquer outro
PRECE PARA INICIAR A
MEDITAÇÃO

Divino Pai, ajudai-nos a discernir a silenciosa presença do Espírito de Vosso Filho em
nossos corações. Conduzi-nos àquele misterioso
silêncio, onde vosso amor é revelado a todos que
invocam: Maranatha. Vinde Senhor Jesus!
John Main
PRECE PARA FINALIZAR

Que este grupo seja um verdadeiro
lar espiritual para os que buscam um

Laurence Freeman**
espaço religioso teatral da humanidade, seus altares e púlpitos, mesquitas
e sinagogas, templos e zendes. Agora
podemos habitar essas tradições e
lugares sagrados de uma maneira totalmente nova. O Espírito dentro dos
adoradores, no lugar sagrado, é a autenticidade de sua adoração. No silêncio
do Espírito, todos os adoradores, de
qualquer lugar, podem se unir como
um ser único.
O Espírito vitaliza como a respiração, flui como a água, purifica
como o fogo, libera como a verdade.
E queima como o fogo. São João diz
que Jesus “envia” este Espírito do Pai,
o Espírito da Verdade que vem do Pai”
(Jó 15: 26) Ele também descreve Jesus
aﬁrmando que o Pai enviará o Espírito,
que deve ser nosso advogado, em meu
nome (Jó 14:26). Aqui existe uma rica
caminho, um amigo para os que se
sentem sós, um guia para os que estão
confusos.
Que os que meditam aqui sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir
aos que chegam e receber cada um como
se fosse o próprio Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo
sofrimento, a violência e a confusão do
mundo encontrem o poder que consola,
renova e eleva o espírito humano.
Que este silêncio seja uma força que abra nossos corações à visão
de Deus e que assim eles se abram,

ambiguidade. O Espírito vem do Pai,
mas também de Jesus que é uno com
o Pai. A comunhão de Jesus com seu
Pai é o Espírito. Portanto, o Espírito
envia o espírito. O doador e a dádiva
são a única e mesma realidade. Esta
é a dádiva oferecida como amizade, a
amizade com Deus.
O Espírito Santo que Jesus e o Pai
enviam é um advogado, um amigo.
É um poder amigável e incondicionalmente de nosso lado. Como um
verdadeiro amigo, ele pode, por vezes,
dizer verdades duras, fora do amor,
mas nunca condena. Ele não pode
rejeitar. Sua amizade nunca se esgota.
Ele não tira nossa responsabilidade
por nós mesmos de nossas mãos. Mas
ajuda a suportar essa responsabilidade
da maneira mais autêntica. Ele permanece conosco como uma inteligência
orientadora e ativa. Embora sejamos
esquecidos e pouco atentos, ele continuamente puxa por nossa memória
e mantém-nos despertos. Para viver
pelo Espírito, fazendo da comunhão
uma prioridade, defrontamo-nos com
surpresas inesgotáveis.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo
que o Pai enviará em meu nome, vos
ensinará tudo e vos recordará tudo o
que eu vos disse (Jó 14: 26).
*Destaque do capítulo “O Espírito” do livro Jesus,
o Mestre Interior, de Laurence Freeman, publicado
pela Editora Martins Fontes, São Paulo, 2004.
**Monge beneditino e diretor da Comunidade
Mundial para a Meditação Cristã, com vários livros
publicados no Brasil como A Primeira Vista – a experiência da fé e Perder para Encontrar, pela Editora
Vozes, Petrópolis.

uns aos outros, no amor e na paz,
na justiça e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha
este grupo e o coração de todos os seus
membros com uma alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que
é a vida humana. Fazemos esta prece por
Jesus Cristo Nosso Senhor.
Laurence Freeman
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HOMILIA

A

MANHECEU para nós,
irmãos, o dia venturoso em
que a Santa Igreja brilha no rosto de
seus ﬁéis e anda em seus corações. Isto
porque celebramos aquele dia em que
Nosso Senhor Jesus Cristo, gloriﬁcado
pela ascensão após sua ressurreição,
enviou o Espírito Santo. Assim está
realmente descrito no Evangelho. O
que tenha sede, diz, venha a mim;
o que crê em mim que beba; de seu
interior brotarão rios de água viva.
O evangelista o explica em seguida,
comentando: Dizia isto referindo-se ao
Espírito que receberíam os que cressem
nele. Mas ainda não tinha dado o ?Espírito, porque Jesus ainda não havia
sido gloriﬁcado. Restava portanto que
Jesus, uma vez gloriﬁcado, após sua
ressurreição dentre os mortos e sua
ascensão ao céu, imediatamente se
seguisse a doação do Espírito Santo
que ele tinha prometido. Como de fato
aconteceu.
Na realidade, depois do Senhor ter
convivido com seus discípulos, após
sua ressurreição, durante quarenta
dias, subiu ao céu e, no quinquagésimo diaque hoje celebramos, enviou o
Espírito Santo, conforme está escrito.
De repente, um ruído do céu, como
um vento forte, ressoou em toda a
casa; apareceram umas línguas de fogo
que se repartiram, pousando sobre

Divulgação

DE PENTECOSTES*

cada um deles. E começaram a falar
em línguas estrangeiras, cada um na
língua que o Espírito sugeria.Aquele
vento puriﬁcava os corações da ´palha
carnal; aquele fogo consumia o feno da
antiga concupiscência: aquelas línguas
em que falavam os que estavam plenos
do Espírito Santo preﬁguravam a futura
Igreja, mediante as línguas de todos
os povos. Pois assim como depois
do dilúvio a soberba impiedade dos
homens ediﬁcou uma grandiosa torre
contra o Senhor, ocasião na qual o gênero humano mereceu ser dividido pela
diversidade de línguas, de modo que
cada nação falasse sua própria língua
para não ser entendida pelos demais,
assim a humilde piedade dos fiéis
reduziu essa diversidade de línguas
à unidade da Igreja, de maneira que
aquilo que a discórdia tinha dispersado, o reunisse a caridade; e assim, os
membros dispersos do gênero humano,
qual membros de um mesmo corpo,
fossem reintegrados à unidade de uma
única cabeça que é o Cristo, e fundidos
na unidade do corpo santo, mediante o
fogo do amor.
Entretanto, deste dom do Espírito
Santo estão totalmente excluídos os
que odeiam a graça da paz e os que
não mantêm a harmonia da unidade.
E ainda também eles se reúnem hoje
solenemente , ainda que escutem estas

Santo Agostinho**
leituras nas quais o Espírito Santo é
prometido e enviado, as escutam para
sua condenação, não para sua recompensa. De fato, de que lhes aproveita
ouvir com os ouvidos o que rejeitam
com o coração? De que lhes serve celebrar a festa daquele cuja luz odeiam?
Em vez disso, vós meus irmãos,
membros do corpo de Cristo, germens
da unidade, ﬁlhos da paz, festejai este
dia com alegria, celebrem-no com
satisfação. Em vós se realiza o que
se preanunciava nos dias da vinda do
Espírito Santo. Assim como naquela
ocasião em que recebiam o Espírito
Santo, mesmo sendo um só homem,
falava todas as línguas, assim também
agora por todas as nações e em todas as
línguas fala essa mesma unidade, radicados na qual possuís o Espírito Santo,
mas com a condição de que não estejais
separados por cisma algum da Igreja
de Cristo, que fala todas as línguas.
*Sermão 277 do arquivo da Rádio Catedral do Rio
de Janeiro divulgado pela Internet.
**Filósofo, teólogo e escritor, destacam-se em sua
signiﬁcativa obra “As Conﬁssões” e “A Cidade de
Deus”. Nasceu em 13/11/354 em Tagasta norte da
África. .Embora com formação cristã afastou-se
do Cristianismo até sua conversão em 386 após
ouvir os sermões de Santo Ambrósio em Milão.
Dedicou-se aos estudos ﬁlosóﬁcos e teológicos.
Batizado por Santo Ambrósio, ordenou-se sacerdote,
tornando-se mais tarde Bispo de Hipona na África.
É considerado um dos Pais da Igreja, sendo um dos
mestres renomados da Patrística.

O ﬁlósofo e teólogo Agostinho teve copiosa
produção escrita, com destaque para estas
obras: Conﬁssões, livro autobiográﬁco; Cidade de Deus, marco fundante da Filosoﬁa da
História; De Beata Vita, Contra Academicos ,
e De Ordine, três diálogos que se seguiram à
conversão, além de Solilóquios e De Trinitate.

Pensamentos:

“Minha alma continuará inquieta
enquanto não permanecer em Deus”.
“A medida do amor
é amar sem medida”.
“Cada ato bom é uma oração”.
“Odiai o erro e amai os que erram”.
“Ama e faze o que quiseres”.
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UMA VIDA SIGNIFICATIVA*
Uma das inﬂuências da vida moderna à qual todos estamos sujeitos é
a publicidade. A publicidade moderna
está inevitavelmente voltada para o
que é novo e da mesma forma em boa
parte de nossa experiência da vida,
da realidade, estamos condicionados
a preocupar-nos com o que é novo, o
mais recente. O resultado é que, em
vez de ver a vida como um todo e
como um processo de crescimento, de
maturidade, simplesmente mudamos
de uma coisa para outra facilmente
perdemos o sentido de conexão entre
os eventos, e nossa vida pode resvalar
imperceptivelmente para um estado de
contínua distração.
Já o caminho da meditação é uma
tentativa séria de viver a vida e entendê-la não mais em termos de encontrar
sempre alguma novidade. Somos levados a compreender que a vida , a cada
momento dela, é perpetuamente nova.
Esta novidade não é apenas passageira porque se descobre que em cada
momento está ﬂuindo a mão criadora
de Deus. A novidade divina sustenta
toda a vida como realidade última.
A novidade humana é a mais frágil das
estruturas da vida. Se você conseguir
aprender a começar a viver a partir das
profundezas desta realidade fundamental, que são também as profundezas de
seu próprio ser, você encontrará a própria capacidade, o próprio potencial.
Então você logo descobrirá que a vida é
maravilhosamente revigorante porque
ela está sempre se expandindo. Seus
horizontes estão sempre expandindo-se
ao inﬁnito, não se detendo neste ou naquele objeto passageiro de satisfação.
É por isso que se medita.
Meditamos porque entendemos que
o espírito humano foi criado precisamente para uma expansão inﬁnita do ser.
O propósito da meditação é avançar
no caminho da plenitude de sua própria
humanidade. Meditar é simplesmente

aceitar o dom de nossa criação e desenvolver o potencial que nós temos para
responder a este dom plenamente. Nós
não somos pessoas obrigadas a viver
na superfície, ou condenadas a viver
de emoções triviais. Editar é deixar a
trivialidade, deixar a superfície e entrar
nas profundezas de nosso próprio ser. A
razão pela qual meditamos, segundo a
tradição cristã, é que Jesus anviou seu
Espírito com essas profundezas, para
aí habitar. Ou, em outras palavras, o
Espírito de Deus, o Espírito do Criador
do universo habita em nosso coração
e em silêncio ama todos. Na tradição
cristã, meditar é simplesmente estar
disponível ao Espirito do Amor, ao
Espírito de Deus.
A mensagem essencial do cristianismo é que nosso chamado e nosso potencial é entrar na vida de Deus através de
Jesus, através do Espírito presente em
nosso coração. E isto nós realizamos
não analisando Deus ou Jesus, ou pensando sobre eles, mas permanecendo
silenciosos e quietos, na presença de
seu Espírito, abrindo nosso coração
a seu amor. Fazemos assim no ritmo
constante de nossa meditação diária.
Há um grande paradoxo a enfrentar. As
pessoas que veem a meditação a partir
de fora consideram-na uma repetição
tediosa. Elas veem a repetição do mantra como algo tão repetitivo que chega a
ser quase impossível. Todavia, se você
realmente aprender a dizer o seu mantra,
isto é, se realmente aprender a meditar,
descobrirá que o mantra nunca pode se
tornar mera repetição. Ele nunca se torna tedioso, porque ele está sempre em
novas profundezas, levando você para
além de si mesmo. Está sempre abrindo
o espírito de você para aquilo que está
além, em direção à inﬁnitude de Deus.
Mas estas são apenas palavras.
Você pode aprender isso a partir de sua
própria experiência. E você pode aprendê-lo, se aprender simplesmente a dizer

Divulgação

Jonh Main

o mantra, sem pensar ou investigar a si
mesmo no silêncio da meditação, mas
deixando esvair-se todo pensamento
e toda preocupação consigo próprio.
Diga a palavra com a simplicidade de
uma criança. Como São Paulo diz em
algumas passagens, o segredo da vida
está em Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e
do conhecimento de Deus.
O que é surpreendente é que o
próprio Cristo deve ser encontrado
em nosso próprio coração. Aprender
a dizer o mantra é simplesmente
embarcar nesta peregrinação interior
rumo a seu coração, para lá encontrarmos os tesouros de sabedoria e
conhecimento.
*Destaques do capítulo: Uma vida signiﬁcativa, do livro de John Main: O caminho do não
conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2009.
**Monge beneditino falecido em 1982. Fundador da experiência de meditação segundo a
tradição cristã. Além deste livro foram pulicados pela editora Paulus Meditação Cristã e O
momento de Cristo – a trilha da meditação.
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A situação dos migrantes

Divulgação

Papa Francisco

Queridos amigos!
Sinto-me feliz por esta possibilidade
de vos encontrar durante a minha visita ao
Reino de Marrocos, que me proporciona
renovada ocasião para expressar a minha
proximidade a todos vós e, juntamente
convosco, debruçar-me sobre uma ferida,
grande e grave, que continua a aﬂigir os
inícios deste século XXI. Uma ferida
que brada ao céu; não queremos que a
indiferença e o silêncio sejam a nossa
resposta (cf. Ex 3, 7). E, mais ainda,
quando se constata que são muitos milhões
os refugiados e outros migrantes forçados
que pedem a proteção internacional,
sem contar as vítimas do tráﬁco e das
novas formas de escravidão nas mãos de
organizações criminosas. Ninguém pode
ﬁcar indiferente perante este sofrimento.
Agradeço ao bispo D. Santiago as
suas palavras de boas-vindas e o empenho
da Igreja ao serviço dos migrantes.
Obrigado também a Jackson pelo seu
testemunho; obrigado a todos vós –
migrantes e membros das associações
que estão ao seu serviço – por terdes
vindo aqui, nesta tarde, para estarmos
juntos, fortalecermos os laços entre nós
e continuarmos a trabalhar para garantir
condições de vida digna para todos.
Todos somos chamados a responder
aos numerosos desafios colocados
pelas migrações contemporâneas, com
generosidade, prontidão, sabedoria e
clarividência, cada qual segundo as
próprias possibilidades (cf. Mensagem
para o Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado, de 2018).
Há alguns meses, realizou-se
aqui, em Marrocos, a Conferência
Intergovernamental de Marraquexe que
ratificou a adoção do Pacto Mundial
para uma Migração Segura, Ordenada
e Regular. «O Pacto sobre as migrações
constitui um importante passo em

frente na comunidade internacional,
que nas Nações Unidas, pela primeira
vez a nível multilateral, aborda o tema
num documento relevante» (Discurso
aos Membros do Corpo Diplomático
acreditado junto da Santa Sé, 7 de
janeiro de 2019).
Este Pacto permite reconhecer e
tomar consciência de que «não se trata
apenas de migrantes» (cf. Tema do Dia
Mundial do Migrante e do Refugiado em
2019), como se as suas vidas fossem uma
realidade alheia ou marginal que nada
tivesse a ver com o resto da sociedade;
como se o seu estatuto de pessoa com
direitos ﬁcasse «suspenso» por causa
da sua situação atual; «efetivamente, um
migrante não é mais ou menos humano
segundo a sua localização dum lado ou
do outro da fronteira».1
Em jogo está a fisionomia que
queremos assumir como sociedade e
o valor de cada vida. Muitos passos
positivos foram dados em diferentes
áreas, especialmente nas sociedades
desenvolvidas, mas não podemos
esquecer que o progresso dos nossos
povos não se pode medir apenas pelo
desenvolvimento tecnológico ou
económico. Aquele depende sobretudo
da capacidade de se deixar mover
e comover por quem bate à porta e,
com o seu olhar, desabona e exautora
todos os falsos ídolos que hipotecam e
escravizam a vida; ídolos que prometem
uma felicidade ilusória e efémera,
construída à margem da realidade e do
sofrimento dos outros. Como se torna
deserta e inóspita uma cidade, quando
perde a capacidade da compaixão!
Uma sociedade sem coração... uma mãe
estéril. Não estais marginalizados, mas
no centro do coração da Igreja.
Quis propor quatro verbos – acolher,
proteger, promover e integrar – a quantos

desejam tornar mais concreta e real esta
aliança, para que sabiamente preﬁram
envolver-se a emudecer, socorrer a
isolar, construir a abandonar.
Queridos amigos, gostaria de reaﬁrmar
aqui a importância destes quatro verbos.
De certo modo, formam um quadro de
referência para todos. Com efeito, neste
serviço estamos todos envolvidos – de
formas diferentes, mas todos envolvidos – e
todos somos necessários para garantir uma
vida mais digna, segura e solidária. Aprazme pensar que o primeiro voluntário,
assistente, socorrista, amigo dum migrante
é outro migrante que conhece pessoalmente
o sofrimento do caminho. Não é possível
pensar em estratégias de grande alcance,
capazes de dar dignidade, limitando-se a
ações de assistência ao migrante. Isto é
essencial, mas insuﬁciente. É preciso que
vós, migrantes, vos sintais os primeiros
protagonistas e gestores em todo este
processo.
Estes quatro verbos podem ajudar
a criar alianças capazes de resgatar
espaços onde acolher, proteger,
promover e integrar. Em suma, espaços
onde dar dignidade. Considerando o
cenário atual, acolher significa,
antes de tudo,oferecer a migrantes e
refugiadosvpossibilidades mais amplas de
entrada segura e legal nos países de destino2
De fato, a ampliação dos canais
regulares de migração é um dos principais
objetivos do Pacto Mundial. Este
esforço comum é necessário para não
conceder novos espaços aos mercadores
de carne humana que se aproveitam
dos sonhos e carências dos migrantes.
Enquanto este serviço não for plenamente
implementado, dever-se-á enfrentar a
premente realidade dos ﬂuxos irregulares
com justiça, solidariedade e misericórdia.
As formas de expulsão coletiva, que não
permitem uma gestão correta dos casos
particulares, não devem ser aceites; ao
passo que os percursos extraordinários
de regularização, sobretudo nos casos de
famílias e menores, se devem incentivar
e simpliﬁcar.
Proteger signiﬁca assegurar a «defesa
dos direitos e da dignidade dos migrantes
e refugiados, independentemente da sua
situação migratória» (Ibidem). Cingindonos à realidade desta região, a proteção
deve ser assegurada, antes de tudo, ao longo
das rotas migratórias, que infelizmente
são muitas vezes palco de violência,
exploração e abusos de todo o género.
Aqui, julgo necessário também prestar
uma atenção particular aos migrantes em
1
Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado, de 2018.
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direito de emigrar, se deve garantir
também o de não ser forçado a emigrar,
isto é, o direito de encontrar na pátria
condições que permitam uma vida digna.
Aprecio e encorajo os esforços dos
programas de cooperação internacional
e de desenvolvimento transnacional,
livres de interesses particulares, nos quais
os migrantes estão envolvidos como os
principais protagonistas (cf. Discurso
aos participantes no fórum internacional
sobre «migração e paz», 21 de fevereiro
de 2017).
Integrar signiﬁca empenhar-se num
processo que valorize, simultaneamente,
o património cultural da comunidade que
acolhe e o património dos migrantes,
construindo assim uma sociedade
intercultural e aberta. Sabemos que não
é nada fácil entrar numa cultura que
nos é estranha – tanto para quem chega
como para quem acolhe –, colocar-nos
no lugar de pessoas tão diferentes de
nós, entender os seus pensamentos e
as suas experiências. Por isso, muitas
vezes renunciamos ao encontro com
o outro e erguemos barreiras para nos
defender (cf. Homilia no Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, 14 de janeiro
de 2018). Assim, o ato de integrar requer
não se deixar condicionar pelo medo e
pela ignorância.
Aqui há um caminho que se deve
percorrer juntos, como autênticos
companheiros de viagem; uma viagem
que empenha a todos, migrantes e
residentes, na construção de cidades
acolhedoras, plurais e solícitas pelos
processos interculturais, cidades capazes
de valorizar a riqueza das diferenças no
encontro com o outro. E, também neste

caso, muitos de vós podem testemunhar,
pessoalmente, como é essencial um tal
compromisso.
Queridos amigos migrantes, a Igreja
é sabedora das angústias que marcam
o vosso caminho e sofre convosco. Ao
encontrar-vos nas vossas situações tão
diferenciadas, ela pretende lembrar que
Deus quer vivificar a todos nós. Ela
deseja estar ao vosso lado para construir
convosco o que for melhor para a vossa
vida. Com efeito, todo o ser humano tem
direito à vida, todo o ser humano tem o
direito de ter sonhos e poder encontrar o
seu justo lugar na nossa «casa comum»!
Toda a pessoa tem direito ao futuro.
Quero ainda expressar a minha
gratidão a todas as pessoas que estão ao
serviço dos migrantes e refugiados em
todo o mundo, e hoje particularmente
a vós, operadores da Caritas, que
tendes a honra de manifestar o amor
misericordioso de Deus a tantos
nossos irmãos e irmãs em nome de
toda a Igreja, bem como a todas as
associações parceiras. Bem sabeis e
tendes experiência de que, para o cristão,
«não se trata apenas de migrantes», mas
é o próprio Cristo que bate à nossa porta.
O Senhor, que durante a sua vida
terrena viveu na própria carne a angústia
do exílio, abençoe a cada um de vós,
vos dê a força necessária para não
desanimardes e para serdes uns para os
outros «porto seguro» de acolhimento.
Obrigado.
Pronunciamento por ocasião de sua visita a Marrocos
em 30.03.2019.
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situação de grande vulnerabilidade, aos
numerosos menores não acompanhados e
às mulheres. Essencial é poder garantir a
todos uma assistência médica, psicológica
e social capaz de devolver dignidade a
quem a perdeu ao longo do caminho, como
fazem dedicadamente os operadores desta
estrutura onde nos encontramos. Entre vós,
há alguns que podem testemunhar como
estes serviços de proteção são importantes
para dar esperança durante o tempo em
que estão hospedados nos países que os
acolheram.
Promover signiﬁca assegurar a todos,
migrantes e residentes, a possibilidade
de encontrar um ambiente seguro onde
se possam realizar integralmente. Esta
promoção começa pelo reconhecimento de
que ninguém é um descarte humano, mas
é portador duma riqueza pessoal, cultural
e profissional que pode trazer muito
valor ao local onde está. As sociedades
de acolhimento serão enriquecidas se
souberem valorizar da melhor forma a
contribuição dos migrantes, evitando
todo o tipo de discriminação e qualquer
sentimento xenófobo. A aprendizagem da
língua local, enquanto veículo essencial
de comunicação intercultural, há de ser
vivamente encorajada, bem como toda
a forma positiva de responsabilização
dos migrantes face à sociedade que os
acolhe, aprendendo a respeitar as pessoas
e os laços sociais, as leis e a cultura,
prestando assim uma contribuição
mais intensa para o desenvolvimento
humano integral de todos.
Mas não esqueçamos que a promoção
humana dos migrantes e suas famílias
começa também pelas comunidades
de origem, onde, juntamente com o
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