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GESTOS
SOLIDÁRIOS
NESTA EDIÇÃO

TIMOR:

PROJETO FAZ PARTE

DOENTES MENTAIS VIVEM
SEM DIGNIDADE

ATUALIDADE

IRMÃOS S. JOÃO DE DEUS PRECISAM DE SI!

QUANDO A SUA AJUDA FAZ TODA A DIFERENÇA
VIAGEM À POLÓNIA,
CONTENTOR DA HOSPITALIDADE,
VISITA AO HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS

A ORDEM HOSPITALEIRA DE S. JOÃO DE DEUS É UMA INSTITUIÇÃO
PONTIFÍCIA DIRETAMENTE DEPENDENTE DA SANTA SÉ.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
Quando rezardes em casa,
diante do presépio com os
vossos familiares, deixaivos atrair pela ternura do
Menino Jesus, nascido
pobre e frágil no meio de
nós, para dar-nos o seu
amor: este é o verdadeiro
Natal. Se tirarmos Jesus,
o que é que fica do Natal?
Uma festa vazia! Não tirem
Jesus do Natal, Jesus é o
centro do Natal, Jesus é o
verdadeiro Natal.“ (Vaticano,
17 de dezembro de 2017 )
O Superior Geral da Ordem Hospitaleira S. João de Deus, Ir. Jesus Etayo, em
audiência com o Papa Francisco.

ATUALIDADE

HOSPITAL S. JOÃO DEUS

PEREGRINAÇÃO À POLÓNIA

CONTENTOR DA HOSPITALIDADE

Um grupo de 70 benfeitores e amigos de Lisboa e da
Guarda, visitaram no dia 25 de outubro o Hospital de S.
João de Deus em Montemor-o-Novo. Entregaram duas
novas cadeiras de rodas e visitaram ainda o Jardim os
Sentidos, espaço que precisa de revitalização (a esta data,
falta ainda angariar cerca de 3.000,00€).
Quem fez o último Caminho de S. João de Deus teve
oportunidade de visitar nos últimos dias de setembro
alguns dos santuários e locais mais belos deste país.
Acompanhados pelo Pe. Álvaro Lavarinhas, os 40 peregrinos
puderam ainda conhecer o trabalho dos Irmãos S. João de
Deus na Polónia. Qual será o próximo destino?
Está a chegar a Moçambique o contentor da Hospitalidade
que tantos amigos de S. João de Deus ajudaram a preencher.
Instrumentos cirúrgicos, mobiliário mas principalmente
alimentos e alguns brinquedos serão recebidos com muita
alegria. Em breve abrirá a nossa loja virtual (site) para, a
partir de Portugal comprarmos alimentos em Nampula.
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PROJETO FAZ PARTE
Desde o mês de junho que reunimos os
vossos contributos para apoiar a inclusão
de pessoas com doença mental numa
ocupação profissional que diariamente
contribua para a sua autonomia. Com
este valor apoiaremos os nossos utentes
na aqusição de títulos de transporte
publico que os levem às empresas que
os acolherem em ocupação profissional
e nas refeições diárias que necessitam,
durante quase 1.500 dias (por exemplo
apoiaremos com 10,00€ euros, 20
utentes para fazerem uma experiencia de
ocupação de 75 dias numa empresa).

PROJETO FAZ PARTE

14.369,00€
409 DONATIVOS

Será com a continuação deste programa
que continuaremos a apoiar a inclusão
e a reintegração total das pessoas com
doença mental. Estamos gratos porque
teve a coragem de nos dar ajuda neste
problema e o seu contributo continuará
a ser fundamental para ajudarmos cada
uma destas pessoas a construir um futuro
mais inclusivo.
Infelizmente, neste nosso caminho,
continuam a faltar empresas que estejam
disponiveis para os receber.

“Gosto de estar fora da Casa de
Saúde, de fazer coisas cá fora! Estou
a organizar a minha vida para, um
dia, poder ser independente e ter
as minhas coisas, a minha casa, o
meu emprego.. "

Utente em experiência de ocupação profissional, na área da
manutenção e pequenos arranjos domésticos [Lisboa]

Se conhece alguma empresa ou
comercio local que pudesse acolher uma
experiencia de trabalho deste programa,
por favor, entre em contato connosco
para o 21 798 34 00.
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TIMOR: DOENTES MENTAIS VIVEM SEM DIGNIDADE
OS IRMÃOS S. JOÃO DE DEUS PRECISAM DE SI!
Os Irmãos de S. João de Deus estão
presentes em Timor-Leste, desde
março de 2004, a convite de D. Basílio
do Nascimento, Bispo de Baucau, que
solicitou aos Irmãos de S. João de Deus
uma intervenção na área da saúde mental
que, não só respondesse às necessidades
existentes, mas fosse também modelo de
intervenção.
Neste domínio específico, foi estabelecida
em Laclubar, Distrito de Manatuto, a
Missão dos Irmãos de S. João de Deus
em Timor-Leste, que tendo em vista a
maximização do seu potencial de ação
iniciou um projeto de investigação in
loco acerca da população e das suas
necessidades, assim como das políticas
de saúde existentes em Timor. O Centro
de Apoio à Saúde S. João de Deus
CAS - SJD) em Laclubar, acolhe e trata
atualmente 14 pessoas na sua Unidade
de Internamento que funciona 24 horas
por dia. A sua capacidade é de 6 mulheres

e 6 homens. O Ministério da Saúde tem
aqui colocados 1 médico, 1 enfermeiro e
os irmãos contam ainda com a ajuda de
16 colaboradores timorenses.
Neste momento o Irmão e sacerdote José
Manuel Leonardo é o responsável pelo
Centro que é a presença da Hospitalidade
de S. João de Deus. Nas suas palavras
“Timor não precisa só das nossas
orações. Precisa também de quem se
importe pelos doentes retidos em troncos
nas suas aldeias, de quem se interesse
pela formação e educação das crianças,
dos jovens e dos seus pais, precisam de
quem ajude a comprar os medicamentos
que estabilizam as doenças psiquiátricas
e que só existem na Europa ou na
América. O Centro de Apoio à Saude
está preso entre o tanto que é necessário
fazer e o muito que procuramos fazer
todos os dias com o pouco que temos.
Não podemos fazer mais sem dinheiro
para comprar medicamentos e fazer

Jovem com doença mental, retido num tronco
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TIMOR: DOENTES MENTAIS VIVEM SEM DIGNIDADE
OS IRMÃOS S. JOÃO DE DEUS PRECISAM DE SI!
os medicamentos certos para viverem
uma vida estável. Apenas alguns, são
internados no centro de apoio à Saúde S.
João de Deus. Mas os Irmãos precisavam
de poder receber muitos mais.

Centro de Apoio à Saúde, S. João de Deus, em Laclubar

“Timor não precisa só das nossas
orações. Precisa também de quem se
importe pelos doentes presos em
troncos nas suas aldeias, de quem se
interesse pela formação e educação
das crianças, dos jovens.. ”
as estruturas que podem acolher os
muitos que ainda encontramos presos,
acorrentados e deixados à sua sorte
em aldeias em redor. A sua ajuda vai
ajudar-nos na nossa Missão. Temos
esperança que nos possa ajudar!”
Os Irmãos de S. João de Deus e os seus
colaboradores percorrem semanalmente
centenas de quilómetros entre as aldeias
(sukus) para apoiar as populações nas
suas necessidades de saúde. Os doentes
mentais são encontrados presos a tábuas,
para não fugirem, para não baterem,
para não magoarem alguém. Esta
situação só acontece porque lhes faltam

Porque é preciso proteger os doentes no
Centro?
Os pessoas com doença mental enquanto
não têm sua doença estabilizada,
necessitam de espaços especiais
adaptados à sua condição. Uns necessitam
de espaços verdes amplos, outros de
contenção numa sala acolchoada, outros
necessitam apenas que do exterior não
venham agressões que despontem novas
crises.
Infelizmente, estes impropérios (e objetos
que são atirados para dentro do centro)
são muito frequentes. As pessoas
normalmente rejeitam o que não
compreendem e os doentes mentais
sofrem este estigma. Por isso é costume
ouvirem-se palavras menos próprias e
insultos dirigidos aos doentes. Como
podemos ajudar a protegê-los? A
construção de um gradeamento é a forma
mais adequada à realidade do centro.
Precisamos da sua ajuda para juntar os
8.500,00€ para podermos construir este
gradeamento, como meio de proteção,
que defenderá os doentes das agressões
a que estão sujeitos por parte da
população. Sabemos que esta realidade
é muito distante de si por isso teremos
online alguns testemunhos dos irmãos
que dedicam a sua vida a estes doentes,
às suas famílias e à comunidade que
precisa de os compreender.
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VIVER EM TIMOR COM DOENÇA MENTAL

O jovem Mateus, após o tratamento no Centro de Apoio à Saúde, S. João de Deus, em
Laclubar, voltou à sua comunidade, onde vive totalmente integrado.

O trabalho em saúde mental não é fácil.
É, antes, desafiante. Nas terras mais
distantes, como é caso de Timor Leste,
onde as inovações técnicas e médicas
teimam a chegar, é necessário perceber
a cultura e as tradições para bem
compreendermos os acontecimentos.
“Mateus”, é um jovem, bom estudante
de 20 anos que os Irmãos S. João de
Deus e os colaboradores encontraram
durante uma visita para apoio e vigilância
de saúde numa cidade do Distrito de
Timor Leste. Algum tempo antes este
jovem terá tido um surto psicótico que
o deixou agitado e violento para com
todos os que o rodeavam. Foi preso por
familiares e vizinhos num tronco de
árvore restringindo os seus movimentos.
A partir do momento em que foi sujeito ao
tronco, “Mateus” viveu 24 sobre 24 horas
sem liberdade de movimentos, na rua, ao
relento, sentado, ou deitado diretamente
sobre a terra, cobrindo a nudez apenas

com uns calções. Junto dele estava um
recipiente metálico que tinha dentro dois
bagos de milho cozidos e um “balde” de
plástico feito de um velho garrafão.
S. João de Deus falava muitas vezes
destes apertos no coração: “Tão pobres e
maltratados os vi que me despedaçaram
o coração”.
Dessa vez todos se opuseram a que o
soltássemos, mas mais tarde foi possível
levar o jovem Mateus até Laclubar. Esteve
internado durante cerca de 3 meses no
Centro dos Irmãos de S. João de Deus, e
de onde saiu já recuperado para junto da
sua família, tendo voltado à escola.
Quantos Mateus existirão em Timor Leste?
Quantas famílias submetem os seus
filhos a esta cruel prisão desconhecendo
que poderiam fazer diferente?
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ORAÇÃO
Ó, Glorioso S. João de Deus, apóstolo
da caridade. Cheio de amor a Deus e
aos homens, que tivestes a sorte de
encontrar o Menino Jesus, que te disse
“Granada será a tua Cruz”. A Cruz foi o teu
lema de servir em Hospitalidade. A todos
chamavas por Irmão. Usando o teu pregão
“Irmãos fazei o bem a vós mesmos dando
aos pobres”.
Consagraste a vida inteira a assistir os
doentes, os pobres e marginalizados.
S. João de Deus, olha pelos doentes, em
especial pelos que sentem o peso da Cruz,
para que não desanimem e se sintam
Irmãos do Cristo Sofredor.
S. João de Deus, abençoa as famílias,
abençoa cada família. Ajuda-as nas suas
necessidades, sê o remédio e alívio nos
momentos difíceis.
Dai-nos, Senhor, boa saúde e um lar
onde possamos viver felizes. E ensinanos a tratar bem os nossos Irmãos mais
necessitados.
S. João de Deus, Rogai por nós
(P. Jose Manuel Leonardo, OH)

PADRE JOSÉ MANUEL LEONARDO
Nasceu a 31 de dezembro de 1966 na Calheta, Ilha de S. Jorge, Açores.
Entrou na Ordem Hospitaleira em 15 de setembro de 1989. Estudou
teologia na Universidade Católica de Lisboa tendo acabado os seus
estudos no Brasil. Em Roma fez a licenciatura em Teologia Espiritual.
Neste momento é o responsável pelo Centro de Apoio à Saúde S. João
de Deus CAS - SJD) em Laclubar,
Conta-nos o Padre José Manuel Leonardo, que certo dia, quando esteve no Brasil, foi assaltado.
O indivíduo que o abordou disse-lhe: - Isto é um assalto, passe-me o seu dinheiro, eu tenho uma
arma; ao que o Irmão respondeu: - Eu não tenho dinheiro e também tenho uma arma; e ao dizer isto
retira do bolso o terço, mostrando-o. O homem sem dizer mais nada virou as costa e seguiu o seu
caminho.
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UM SANTO NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
O que levaria de presente S. João de Deus ao Menino
Jesus? João Cidade, sempre cuidadoso com as
necessidades dos doentes que acolhia nos espaços
que lhe dispensavam, com certeza levaria o seu
coração, carregado com a gratidão de todos os que
puderam receber refugio, comida e tratamento às
suas enfermidades. Provavelmente, seria só isso que
o Menino quereria.
A FSJD deseja a vivência de UM SANTO NATAL junto da
sua FAMÍLIA ou amigos. Pedimos-lhe que lembre nas
suas orações, de todos os doentes que são acolhidos
pelos Irmãos de S. João de Deus. Nós pedimos ao
Menino Jesus que a todos abençoe com as suas
Graças e que mantenha viva a chama da caridade e
do compadecimento pelo sofrimento dos irmãos em
necessidade. FELIZ NATAL e um ANO NOVO muito
feliz.

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

O SEU DONATIVO FAZ A DIFERENÇA!
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PONTUAL

IBAN: PT50. 0018. 1625. 4527. 0208. 4

IRS SOLIDÁRIO

NO QUADRO 11 DA FOLHA DE ROSTO (DA
DECLARAÇÃO DE IRS), SÓ TEM DE ASSINALAR
COM UM “X” INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL OU PESSOAS
COLECTIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA E
PREENCHER COM O NIPC DA FUNDAÇÃO:

507 807 987

COM A SUA AJUDA CONSEGUIMOS AINDA:

8.077,00€
143 DONATIVOS / SEM PROJETO DEFINIDO
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