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A Ordem Hospitaleira de S. João de Deus é uma instituição
pontifícia diretamente dependente da Santa Sé.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
Paz a todas as pessoas e a
todas as nações da terra! (...)
Com espírito de misericórdia,
abraçamos todos aqueles que
fogem da guerra e da fome
ou se veem constrangidos
a deixar a própria terra por
causa de discriminações,
perseguições, pobreza e
degradação ambiental.
Estamos cientes de que não
basta abrir os nossos corações
ao sofrimento dos outros.
(...) Acolher o outro requer
um compromisso concreto,

uma corrente de apoios e
beneficência, uma atenção
vigilante e abrangente, a
gestão responsável de novas
situações complexas que às
vezes se vêm juntar a outros
problemas já existentes em
grande número, bem como
recursos que são sempre
limitados.
Mensagem do
Papa Francisco
1 de janeiro de 2018

Papa Francisco

ATUALIDADE

Caminhos de S. João de Deus

Foi no mês de maio que
os Peregrinos Hospitaleiros
partiram em direção a
Granada, sob a oração do Pe.
Ir. Álvaro Lavarinhas. Foi uma
viagem cheia de emoção,
momentos de espiritualidade, conhecimento e
história sobre a vida de São
João de Deus, este Santo
tão português nascido em
Montemor-o-Novo.

Academia da Memória

A Academia da
Memória, nas cidades de
Lisboa e Guarda, preparase para lançar a Mala da
Memória, que consiste
num conjunto de jogos
de estimulação cognitiva,
pensado para avós e netos.
Este lançamento conta
com o apoio da Fundação
EDP e do programa BPI
Seniores.
2

GESTOS SOLIDÁRIOS

Equipa de Golfe S. João de Deus

A mais recente Equipa de
Golfe de S. João de Deus já
dá tacadas em Braga. Este
projeto promove a inclusão
social, contribui para a
concentração, serenidade,
crescimento pessoal e social
dos participantes e utentes
da Casa de Saúde de Areias
de Vilar, em Braga. O
projeto decorre ainda em
Lisboa e Funchal.

CONTENTOR DA HOSPITALIDADE A BORDO
TOTAL ANGARIADO

€ 6.207,66
(21 DONATIVOS)

Foi em dezembro que recebemos um
pedido de ajuda urgente remetido do
Centro de Saúde Mental de Nampula,
em Moçambique. Estava a terminar
um ano de muitas dificuldades numa
realidade de constante contenção. Como
se este esforço não bastasse, o Estado
Moçambicano reduziu ainda mais o
financiamento que faz face às despesas
de funcionamento do espaço. Quando
seria normal reduzir o número de utentes,
esta não fora solução para o Irmão José
Paulo, Diretor do Centro. Assim como fez
S. João de Deus em Granada, manteve
todos ao seu cuidado.
Fizemos chegar a Nampula 6 mil euros,
oriundos do Fundo de Ajuda Humanitária,
criado com o contributo de benfeitores
e amigos de S. João de Deus. Este
simples gesto permitiu manter o normal
funcionamento do Centro em menos de
seis meses. Enquanto isso, em Portugal,
iniciámos a preparação do recheio de um
contentor com 20m³ de alimentos não
perecíveis, bens de primeira necessidade e
material auxiliar de saúde e higiene.
Graças à sua ajuda e contributo, surgiu o
Contentor da Hospitalidade! Chegará
a Moçambique cheio de empenho e
boa vontade de muitos, onde vai um
pouco de si. São cerca de 3,5 toneladas
de bens doados, que em breve chegarão
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Parte dos resultados da recolha de alimentos.

“A vossa ajuda imediata, permite-nos
respirar e responder às nossas necessidades
básicas, garantindo assim a continuidade
dos cuidados de saúde a todos aqueles e
aquelas que recorrem ao nosso Centro”,
diz-nos o Ir. José Paulo Simões, Diretor
do Centro de Saúde Mental de S. João de
Deus, em Nampula (Moçambique).
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CONTENTOR DA HOSPITALIDADE A BORDO
aos utentes da Casa de Saúde de
Nampula, com o compromisso de que
os sorrisos, emoções e agradecimentos
que forem vividos e sentidos, cheguem
até si! Para que em Nampula saibam
quem os ajudou, redigimos uma carta
para a comunidade, onde são nomeados
todos os benfeitores, amigos de S. João
de Deus, voluntários, instituições e
empresas que se juntaram à Fundação
S. João de Deus para a concretização
do Contentor da Hospitalidade. Nestes

momentos de tanta dificuldade, a sua
ajuda aos utentes é fundamental para
manter a melhor qualidade possível nos
cuidados e no carinho que os Irmãos dão a
cada um. Por sabermos que irão procurar
a nossa ajuda, estamos já a preparar o
próximo Contentor. Se puder e quiser
ajudar-nos, faça-nos chegar a sua vontade.
O que para si é pouco, para as centenas
de pessoas e famílias que recorrem ao
Centro de Saúde Mental de Nampula,
dos Irmãos de S. João de Deus, é muito!

Centro de Saúde Mental de S. João de Deus, em Nampula (Moçambique).
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CUIDAR DOS NOSSOS BOMBEIROS

Bombeiros que combateram no incêndio de 2017 em Castanheira de Pêra e saíram com ferimentos. © Cláudia Caneleiro

Os incêndios que assolaram o nosso país
no ano passado, não deixaram ninguém
indiferente. Aos portugueses e além
fronteiras, foram chegando imagens do
desespero, lágrimas, tristeza, perda e
sensação de impotência, acompanhadas
por cenários de horror em chamas.
Enquanto isso, bombeiros de todo o país
lutavam dia e noite para salvar vidas,
esquecendo-se muitas das vezes da sua
própria integridade. Muito se perdeu entre
animais e propriedades, mas a maior dor
veio da perda de tantas pessoas. Perdemos
bombeiros e muitos deles carregam agora
no corpo as marcas do combate injusto
“O calor era imenso e começámos a
sentir dor e a gritar que nos estávamos
a queimar”, conta a bombeira Filipa
Rodrigues (na fotografia) que combateu
as chamas em Castanheira de Pêra.
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com as chamas.
A Fundação S. João de Deus, com a
ajuda dos seus benfeitores e fiel ao seu
lema de serviço à Hospitalidade “pelas
pessoas de alma e coração” abraçou esta
causa de apoio aos nossos bombeiros,
de quem S. João de Deus é patrono e
protetor. Por isso a nossa responsabilidade
para com todos os bombeiros é ainda
maior, mas em especial para com os que
sofrem. Hoje contamos com € 1.838,55
que vamos confiar à Associação Amigos
dos Queimados, que por sua vez, dada a
sua vasta experiência no apoio a todos os
que sofreram queimaduras graves, vão
ajudar a garantir a melhor recuperação
daqueles que assumem a disputa corpo a
corpo com as chamas para que todos nós
estejamos em segurança. Em nome dos
bombeiros que irão receber este apoio, o
nosso sincero agradecimento a si, por se
ter juntado a nós nesta causa.
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SAÚDE MENTAL MAIS PERTO DE SI
Após o tratamento, a maior dificuldade
que alguém com doença mental e a sua
família enfrentam, é a falta de um local
de trabalho. Mesmo que a comunidade
o acolha e suporte, sem uma ocupação
que garanta o seu sustento e a sua
independência, estará sempre refém da
sua condição. Por isso, a Fundação S. João
de Deus tem vindo a estabelecer acordos
com diversas empresas que permitem que
pessoas com doença mental participem em
experiências de trabalho acompanhadas.
Mesmo sem remuneração definida, estas
experiências de trabalho são uma forma
de valorização das suas competências
e de oportunidade de entrada para o
mercado de trabalho. Por dia, os nossos
doentes gastam uma pequena ajuda para
as despesas de sobrevivência de € 10,00
(para refeição e transportes).
A sua ajuda permite que possamos
continuar a apoiar a integração e a
independência de pessoas que vivem com
o estigma da doença mental.

Seja alguém que faz diferente. Apoie as
experiências de trabalho e ajude a que os
nossos doentes tenham um futuro melhor.

SABER MAIS SOBRE S. JOÃO DE DEUS
S. João de Deus rematava todas as suas cartas
com uma sigla particular. O Reverendo Padre Frei
Raphael Meyer, ao tempo digníssimo Prior Geral
da Ordem, diz-nos que as três iniciais poderiam
representar as três palavras seguintes: Yo Frai 0.
Zero que se coaduna com a humildade do Santo.
Adap. Archivo Hospitalario 2004 (2): 275-291
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ORAÇÃO

Senhor, dai-nos o pão de cada dia!

«Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis;
batei, e abrir-se-vos-á;
Porque quem pede recebe; quem procura
encontra; e quem bate abrir-se-lhe-á.» (Lc 11)
Senhor que o nosso coração confie em
Vós que como Pai, sempre atento às nossas
necessidades, não rejeitareis os nossos
pedidos feitos com espírito humilde e filial.
Por vezes pedimos e não recebemos, batemos
e não nos abriram…Será que as nossas
súplicas são escutadas?
Senhor, bem sabeis que os nossos pedidos
são fervorosos e convenientes e têm como
objectivo os pobres e mais necessitados.
Senhor, que tudo aquilo que por Vossa
bondade nos concedeis, nos conduza
à salvação eterna e ao bem dos nossos
irmãos.

Quase sempre quando pedimos, sentimos algum receio
pela resposta que possamos receber, se ele for negativa ou
preconceituosa. A missão da Fundação S. João de Deus,
é precisamente aquela de “pedir” e de “bater” à porta dos
seus benfeitores, amigos e simpatizantes para responder
de forma concreta àqueles que pouco ou nada têm. Por
vezes falta tudo! É em nome da solidariedade fraterna
que os vossos gestos solidários farão jus à grandeza da
generosidade lusitana, para com as vítimas da fome, dos
fogos e da guerra. Bem-hajam!
Pe. Álvaro Lavarinhas
Irmão de São João de Deus
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OBRIGADO POR CONTINUAR CONNOSCO

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL A PAGELA DE ORAÇÃO A S. JOÃO DE
DEUS, ACOMPANHADA PELA MEDALHA DO NOSSO SANTO.
MANTENHA OS IRMÃOS DE S. JOÃO DE DEUS NAS SUAS ORAÇÕES. PEÇA-NOS A SUA PAGELA.

MULTIBANCO SER SOLIDÁRIO
AGORA É AINDA MAIS FÁCIL APOIAR A SAÚDE MENTAL

Numa caixa de Multibanco, siga os seguintes passos:

Transferências > Ser Solidário
Escolha a opção Fund S. João de Deus
Introduza o montante que pretende doar

O seu recibo é dedutível no IRS. Remeta-nos o seu comprovativo e indique qual a causa que deseja apoiar.

COM A SUA AJUDA CONSEGUIMOS:

€ 14.544,27

(317 DONATIVOS ATÉ 15.ABRIL.2018)

O valor mencionado não possui projeto associado e como tal reverte para o fundo de emergência humanitária.
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