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Lisboa ainda

Lisboa não tem beijos nem abraços 
 

não tem risos nem esplanadas 
 

não tem passos 
 

nem raparigas e rapazes de mãos dadas 
 

tem praças cheias de ninguém 
 

ainda tem sol mas não tem 
 

nem gaivota de Amália nem canoa 
 

sem restaurantes, sem bares, nem cinemas 
 

ainda é fado ainda é poemas 
 

fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa 
 

cidade aberta 
 

ainda é Lisboa de Pessoa alegre e triste 
 

e em cada rua deserta 
 

ainda resiste 
 
 

20 de março de 2020, Manuel Alegre
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Tomada de Posse da nova Junta Paroquial de 
S. João Evangelista

No dia 8 de Março ocorreu na 
celebração eucarística a tomada 
de posse da nova junta paroquial, 
constituída por:

- Rosa Morais
- Joana Soares
- Inês Sá Couto
- Catarina Sá Couto 
  (Representante ao Sínodo)

- Fernando Rui Morais
  (Representante ao Sínodo)

Helena Pina Cabral (Suplente)

Mafalda Pinto (Suplente)

Oremos por cada um dos nos-
sos irmãos e irmãs para serem 
voz e braços de Deus acolhendo o 
Espírito Santo no serviço da paró-
quia e da igreja.
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Almoço do Projeto Esperança

No dia 1 março, domingo, dia 
de entrega de cabazes do Proje-
to Esperança, houve um almoço 
na sala da escola dominical com 
todos os nossos irmãos e irmãs 
beneficiários e respetivas famí-
lias. A eles juntaram-se o diácono 
Jaime Dias e Clarice, sua esposa, 
o nosso Bispo e pároco D. Jorge 
Pina Cabral e Rute, sua esposa, e 
os membros da comissão organi-

zadora deste projeto da paróquia.
O prato principal foi confe-

cionado por um dos membros, o 
nosso irmão José Miguel Santos, 
outros participantes ajudaram 
trazendo outras coisas.

Foi um tempo de partilha e 
confraternização, em que todos 
puderam conhecer-se melhor 
aproveitando uma bela refeição 
juntos.

AVISO: O Projeto Esperança continuará a distribuir ca-
bazes nesta altura de isolamento atendendo às neces-
sidades das famílias se manterem. Se quiser dar o seu 
contributo para o cabaz envie a sua dávida para o IBAN: 
PT50 0036.0051.99100088247.12
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Partiu para Deus Samuel José Almeida

Com 94 anos 
de vida partiu 
para Deus o 
nosso irmão em 
Cristo Samuel 
Almeida. O sr. 
Samuel, como 
era conhecido e 

carinhosamente tratado, era um 
dos membros mais antigos da 
Igreja do Torne. Antigo aluno da 
Escola e morador no Bairro Dio-
go Cassels, Samuel Almeida foi 
um membro muito dedicado à 

Igreja e à obra educativa e social 
do Torne. Um homem bom e um 
bom cristão por todos estimado e 
muito querido. O seu funeral rea-
lizou-se na Igreja do Torne a 3 de 
março com a participação de mui-
tos familiares, amigos e membros 
da comunidade e sob a presidên-
cia do pároco, Bispo Jorge Pina 
Cabral. Na esperança da ressurrei-
ção em Jesus Cristo saudamos e 
enviamos condolências a todos os 
familiares e amigos do sr. Samuel 
Almeida.

Igreja Lusitana - 8 de março 2020 - 140 anos de História
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Por prosseguir a restauração 
da Igreja autónoma mas em co-
munhão com as das outras regi-
ões na então província romana da 
Lusitânia, tomou o nome de Igreja 
Lusitana. 

Por manter a fé católica se-
gundo a máxima “sempre, por 
todos e em toda a parte” (São Vi-
cente de Lérins), é católica. 

Pelos seus ministros – diáco-
nos, presbíteros e bispos – rece-
beram a ordem apostólica, sinal 
da Tradição e da Missão confiada 
aos apóstolos por Jesus, é apos-
tólica. 

Por proclamar a verdade do 
Evangelho e o amor de Deus a 
todos os homens, é Evangélica. 

Foi o acontecimento do seu sí-
nodo constitutivo, presidido pelo 
Bispo Henry Riley, que, no passa-
do domingo 8 de março, foi fes-
tejado em todas as paróquias da 
Igreja. Como tal, também o foi na 
paróquia de São João Evangelis-
ta, Torne. A celebração na qual a 
comunidade reunida foi beber da 
rica tradição da espiritualidade 
e da autêntica convivência cris-
tã foi presidida pelo Reverendo 
Diácono Jaime Dias mas, dados 
os elementos eucarísticos terem, 
anteriormente, sido consagra-
dos pelo nosso Bispo e Pároco, e 

guardados como reserva eucarís-
tica, todos tivemos possibilidade 
de comungar. 

É importante realçar a nossa 
pertença à Comunhão Anglicana, 
não esquecendo a nossa matriz 
Velho-Católica na procura da pu-
reza inicial, tal como movimento 
velho-católico nos países do Cen-
tro da Europa ligados à Sé Prima-
cial de Utrecht, cujo Arcebispo Jo-
ris Vercammen há poucos meses 
visitou a nossa Paróquia, num dia 
em que por feliz coincidência nos 
visitava, também, o Arcebispo de 
Dublin, Michael Jakson, represen-
tante da Igreja da Irlanda à qual a 
Igreja Lusitana está eternamen-
te grata pelo apoio que recebeu, 
nomeadamente por parte de bis-
pos que se deslocaram a Portugal 
para administrarem sacramentos 
enquanto não teve um bispo sa-
grado, que somente aconteceu 
em 1958. 

Em 1880, o sínodo constituti-
vo falava numa Igreja autónoma 
mas não isolada, pois segue a sua 
caminhada juntamente com mui-
tas em todo o mundo, afirmando, 
assim, a sua catolicidade. 

José Sequeira, 29.03.2020 
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Campanha “Um dia de Salário”

Neste mês de março, no passa-
do dia 8, a Igreja Lusitana celebrou 
o 140º aniversário da sua cons-
tituição. Ao longo de 140 anos, a 
Igreja Lusitana tem servido muitos 
e muitas, que nela têm encontrado 
resposta aos seus anseios espiritu-
ais mais profundos e abrigo seguro 
em tempos mais difíceis das suas 
vidas.

Para expressar este sentido de 
gratidão, está a decorrer na nos-
sa paróquia durante os meses de 
março e de abril, a recolha de ofer-
tas para a Campanha Diocesana 
“Um dia de salário em ação de gra-
ças pela Igreja”. No culto do passa-
do dia 8, todo o produto do ofertó-

rio foi destinado a esta Campanha.
Importa agora que, quem ain-

da não contribuiu, o possa fazer 
na medida das suas possibilidades. 
O valor recolhido será entregue à 
Diocese e destina-se a ajudar nos 
encargos e projetos de Missão da 
Diocese; na manutenção do Cen-
tro Diocesano; apoio a publicações 
e formação teológica; salários do 
Clero; etc.

Desta forma, pedimos que, 
quem ainda não contribuiu, o faça 
através de transferência bancária 
para o IBAN da Paróquia: 

PT50 0036 0051 9910 0088 2471 2
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Criação do grupo de WhatsApp da paróquia

No início deste tempo de qua-
rentena e de recolhimento, foi 
criado um grupo da paróquia 
através da plataforma WhatsApp. 
Desta forma estão incluídos e em 
contacto todos os membros da 
paróquia com acesso às novas tec-
nologias e ainda aqueles que, por 
diversos motivos, se encontram no 
estrangeiro.

Além de proporcionar a ma-
nutenção do contacto entre todos 
durante este período em que te-
mos que manter a distância física, 
o grupo permite que todos parti-

lhem entre si experiências, vivên-
cias e motivos de oração de forma 
instantânea.

Desta forma, a tecnologia ajuda 
por estes dias a que todos se sin-
tam mais próximos uns dos outros 
e a que, com partilhas de orações, 
informações e cuidados, a comu-
nicação e a esperança se mante-
nham.

Se ainda não faz parte deste 
grupo e quer fazer, envie um email 
para torne@igreja-lusitana.org 
com o seu nome e número de te-
lemóvel. Obrigada.
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Criação do Canal Multimédia da Igreja

Como diz na capa desta folha 
informativa, “A Igreja não fecha, o 
que fecha é o local de culto”. Por 
esse motivo a Igreja tem-se adap-
tado por forma a redirecionar o ali-
mento espiritual, neste período que 
também de Quaresma, para todos 
e todas de Norte a Sul do país. Os 
meios digitais são essenciais sendo 
o meio por excelência para chegar 
às pessoas nas suas casas. Assim, a 
Igreja Lusitana criou o seu primeiro 
canal multimédia online.

Neste Canal podemos assistir 
todos os Domingos às 11h e às 18h 
à Celebração Eucarística dominical 
presidida pelo nosso Bispo D. Jorge 
Pina Cabral e auxiliada por mem-
bros do clero e um leigo.

Esta celebração gravada é trans-
mitida através do site, youtube e 
facebook, podendo ser assistida 
através de TV, computador ou te-
lemóvel.

Mais conteúdos serão lançados 
neste novo canal. Basta aceder em: 

https://www.youtube.com/
watch?v=uwxwQMFn9KQ 

https://www.youtube.com/watch?v=uwxwQMFn9KQ 
https://www.youtube.com/watch?v=uwxwQMFn9KQ 
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Experiências de isolamento

A pandemia que estamos a 
atravessar apela ao isolamento 
social no sentido de travar, o mais 
possível, o contágio deste Covid-19. 
Por isso, todos são convidados a fi-
car em casa e só sair para adquirir o 
absolutamente necessário.

Em termos de trabalho, nos ca-
sos em que isso é possível, as em-
presas e os trabalhadores aderiram 
ao teletrabalho. 

No meu caso, e no caso da gran-
de maioria dos meus colegas, con-
seguimos trabalhar praticamente a 
100% a partir de casa, no suporte 
aos sistemas informáticos dos Ban-

cos, Seguradoras e empresas de 
Comunicações – exceção feita aos 
meus colegas de hardware que, de 
quando em vez, têm de se deslocar 
aos Centros de Dados para substi-
tuir ou instalar algum componente.

O meu filho também desen-
volve a sua atividade profissional 
a partir de casa e a minha filha 
também tem realizado os traba-
lhos para a Universidade de Leeds 
a partir de nossa casa. Cada um de 
nós utiliza uma divisão diferente da 
casa, com a preocupação de reali-
zar pausas regulares. Só a minha 
mulher, enfermeira de profissão, 
continua a ter de se deslocar ao seu 
local de trabalho, com todos os ris-
cos daí decorrentes. 

Sinto-me feliz por poder tra-
balhar a partir de casa mantendo 
todas as regalias e por ter a família 
toda reunida.

Jaime Dias

Olá, eu sou a Sofia Pina Cabral e 
pediram me para vos contar como 
tem sido a minha experiência, en-
quanto jovem universitária, neste 
isolamento. A minha vida de estu-
dante continua quase a mesma, se 
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calhar até um pouco mais intensa, 
deixei de perder quase 2h30 por dia 
em viagens para a faculdade e te-
nho aproveitado esse tempo para 
pôr em dia a matéria que já estava 
a ficar em atraso. As aulas conti-
nuam todas através da plataforma 
Zoom e têm-nos sido propostos 
inúmeros trabalhos para solidifi-
car a matéria dada. O meu irmão 
e o meu pai também passam o 
dia em casa por isso temos sem-
pre a companhia uns dos outros 
e a minha mãe, devido ao traba-
lho social, continua a trabalhar, a 

ir entregar as refeições aos idosos. 
Ao final do dia costumamos ir cor-
rer para gastar a energia que fica 
acumulada durante o dia e pron-
to, estamos a tentar levar isto de 
uma maneira tranquila, com um 
sorriso na cara e nunca deixan-
do de acreditar que daqui a pouco 
estamos todos juntos outra vez. 
Fiquem em casa. “Quanto mais 
depressa nos afastarmos, mais de-
pressa nos abraçaremos”

 
Sofia Pina Cabral

Oração em Tempo de Coronavírus

Poderoso e amoroso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 

através de Jesus Cristo, aquele que cura, oramos pelos 

que sofrem de Coronavírus Covid-19 em Portugal e no 

Mundo.

Confere sabedoria aos decisores políticos, competência 

aos investigadores, conforto aos angustiados e um 

sentido de calma a todos nestes dias de incerteza.

Pedimos-te em nome de Jesus Cristo nosso Senhor que 

mostrou compaixão para com os proscritos, aceitação 

dos rejeitados e amor àqueles a quem nenhum amor é 

manifestado. 

Ámen.

(Traduzida de Arcebispo Michael Jackson – Arcebispo de Dublin 
e Glendalough)
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Aniversários abril

Proposta Semana Santa

No próximo Domingo, Domin-
go de Ramos, colocarmos uma 
cruz na porta de nossa casa (va-
randa, portão ou outro sítio visí-
vel), que aí permanecerá toda a 
Semana Santa. No Domingo de 
Páscoa enfeitamos essa cruz com 
flores, assinalando, desta forma, 
a alegria da Ressurreição de Cris-
to.

Quem quiser poderá tirar foto 
e partilhar nas redes sociais com 
as palavras/hashtag #semana-
santa2020 e identificar a Paró-
quia S. João Evangelista
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1. Celebração Eucarística online todos os Domingos às 11:00 ou às 18:00
2. Encontros PPP (Preparação para a Páscoa) do SJIL para os Jovens às Sextas-feiras 

às 21:30 através da aplicação ZOOM 
(o link para aceder ao encontro é divulgado semanalmente nas páginas do SJIL: 
Facebook e Instagram.

Eventos

3 Sidónio Manuel Teixeira Morais

3 Andreia Isabel Teixeira Pereira

4 Samuel Lopes Apura

4 Luís Bernardo Tavares de Pina Cabral

5 Joaquina Rosa Ferreira Teixeira Morais

10 Ana Paula Ferreira Machado

10 Jorge Alcino da Silva Barbosa

10 Jorge Manuel dos Santos Magalhaes

11 Filipa Vieira Massa

13 Maria Helena Tavares Pina Cabral

14 Nuno Manuel Tavares de Pina Cabral

14 Rute Isabel Cantarino Serronha

15 Manuel Joaquim de Pina Cabral

15 Augusto Carlos Barbosa Carvalho

20 Maria Cristina Pestana Santos Silva Ramos

30 Rúben André Fernandes

Junta Paroquial:
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Para qualquer apoio por favor contactar
o Pároco ou algum membro da Junta.

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
 

Composição: Hugo Rios

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org

https://www.facebook.com/sjil.jovensanglicanos/
https://www.instagram.com/sjil.jovensanglicanos/

