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Na sua mensagem para o Dia Mundial do Doente deste ano, o Papa Francisco afirmava
que «o caminho de evangelização mais credível são gestos de dom gratuito como os
do ‘bom samaritano’». Domingo Montero, no DOSSIÊ desta revista, lembra-nos que,
«perante a pessoa na sua circunstância concreta, Jesus não passou ao largo como os
personagens da parábola do samaritano (Lc10,30s); parou diante de todas as neces-

sidades, sem recusar ‘as más companhias’ nem ‘os grupos de risco’, impedindo que se perdesse
qualquer grito de dor ou de esperança (Mc 10,46-52).»

Em 2022, Portugal vai receber a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e espera-se
que os jovens possam ser portadores das ‘dores’ e ‘esperanças’ dos ‘grupos de risco’ e das ‘peri-
ferias existenciais’ tantas vezes por eles habitadas ou melhor conhecidas. Escutar e dar relevo
aos jovens na Igreja e na sociedade significa deixar que eles encontrem formas novas de escutar,
servir e anunciar o Senhor Ressuscitado na circunstância de cada pessoa. Para os jovens portu-
gueses, oxalá essa festa seja apenas um ponto alto de um caminho que devemos começar já a per-
correr em cada comunidade cristã.

Muitos jovens sofrem de doença crónica, por vezes incapacitante. Por isso, nem todos se pode-
rão juntar à festa, em Lisboa. Mas eles, bem como todos os outros doentes, os idosos e quem vive
na solidão, deviam estar no centro da ação pastoral das nossas paróquias, tal como nos ensinou Jesus
que, antes de curar um homem com a mão paralisada, o colocou no meio dos que se encontravam
na sinagoga, dizendo: «Levanta-te e vem para o meio» (Mc 3,3b). Num encontro de capelães hospi-
talares, que se realizou recentemente em Fátima, alguém dizia que as paróquias deviam colocar no
centro da sua ação não a pastoral juvenil mas a pastoral dos doentes, porque é no cuidar do outro e
no encontro com a fragilidade que cada cristão em geral e cada jovem em particular, tal como o ‘bom
samaritano’, poderá perceber melhor a sua vocação e realizar a sua missão no mundo e na Igreja.

O documento final do Sínodo dos Bispos sobre «os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacio-
nal», no número 137, lembra-nos que «os jovens são com frequência sensíveis à dimensão da dia-

conia, do serviço». E a mensagem do Papa com que a-
brimos este Editorial lembra-nos que o cuidado dos doen-
tes precisa de ternura mas também de profissionalismo.
Mas numa paróquia, não será difícil encontrar entre os
jovens enfermeiros, médicos, gerontólogos, assistentes
sociais, psicólogos, fisioterapeutas e técnicos de outras
áreas disponíveis que ajudem os conselhos pastorais a
elaborar um plano paroquial de ‘pastoral do doente’ onde
a dimensão espiritual se encarregará de dar unidade ao
todo. É preciso convidar os jovens a conhecerem e visita-
rem regularmente os lares, as casas dos mais idosos e doen-
tes e as unidades de cuidados continuados e paliativos que
houver na paróquia. A sua intervenção e proximidade para

com os mais frágeis ajudá-los-á a professarem a fé tal como Tomáš Halík no seu livro ‘O meu Deus é
um Deus ferido’: «O meu coração e a minha fé pertencem apenas ao Deus que pode mostrar as suas
chagas.» E não é essa a Fé da Igreja, como a do apóstolo Tomé?
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