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A ORDEM HOSPITALEIRA DE S. JOÃO DE DEUS É UMA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCIA DIRETAMENTE DEPENDENTE DA SANTA SÉ.

MOÇAMBIQUE: 
VIVER SEM NADA PARA COMER
CAMPANHA DE CABAZES DE ALIMENTOS

TIMOR 
RESULTADO DA CAMPANHA 

ATUALIDADE
GRÃO A GRÃO SE FAZ UMA REFEIÇÃO
GRUPO DE SUPORTE DE CUIDADORES

BEM - BOLSAS DE ESTUDO DE MÉRITO
RETIRO HOSPITALEIRO 2019 (FÁTIMA)

NESTA EDIÇÃO
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 

ATUALIDADE

A campanha “Grão a Grão se faz uma Refeição” foi lançada 
para angariar fundos para o apoio alimentar prestado pelos 
Irmãos de S. João de Deus, na Venezuela. Esta campanha 
está a ter especial adesão na Região Autónoma da Madeira 
de onde são originários muitos emigrantes que estão na 
Venezuela. No âmbito das várias atividades desenvolvidas 
para esta campanha nas nossas delegações, destacamos 
um Jantar Solidário a decorrer na cidade do Funchal já no 
próximo dia 20 de Setembro, no resturante Story Centre. 
Saiba que com apenas 70 cêntimos conseguimos dar uma 
refeição diária para uma pessoa que dela necessite. Até 
ao momento a Fundação  já recolheu 2016 euros que se 
traduzem em 2880 refeições. 

Criado a pensar nos familiares e amigos de pessoas com 
experiência de doença mental, procuramos desta forma 
oferecer um espaço livre onde é possível expressar e   
partilhar os conflitos emocionais, situações de crise e 
dúvidas. O grupo de suporte reúne gratuitamente uma 
vez por mês, nas instalações da delegação de Lisboa da 
Fundação, num ambiente informal, sendo moderado por 
uma psicóloga. Inscrições e informações: 217 983 400.

DELEGADA DA FUNDAÇÃO NO 
FUNCHAL, COM O GERENTE DO 
STORY CENTRE, ONDE SE IRÁ 
REALIZAR O JANTAR SOLIDÁRIO.

“Por favor não façam da Ordem 
Hospitaleira um exército fechado, uma 
reserva fechada. Dialoguem, debatam e 
projetem juntos, a partir de suas raízes, 
o presente e o futuro da vida e missão de 
vocês, ouvindo sempre a voz de muitos 
doentes e das pessoas que precisam 
de vocês, como fez São João de Deus: 
um homem apaixonado por Deus e que 
tinha compaixão pelos doentes e pelo 
pobre.” (Exortação do Papa Francisco 
aos Irmãos participantes do Capítulo 
Geral da Ordem Hospitaleira recebidos 
pelo Santo Padre no Vaticano).
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Ir. Vítor Lameiras, Superior Provincial, saúda o Papa Francisco 
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TIMOR: DOENTES MENTAIS VIVEM SEM DIGNIDADE

TIMOR

3.309,00€
72 DONATIVOS

“cada um dos doentes que 
acolhemos no nosso centro é 
sinónimo do nosso carisma..."

Não ter nada é não ter esperança, não ter 
saída, não ter futuro.  Quando assim é, não 
ter nada é quase não ser nada.

Mesmo compreendendo o enquadramento 
cultural, as imagens de miséria humana, 
sem dignidade nem lugar para o doente 
mental como pessoa é o que mais continua 
a impulsionar o trabalho dos Irmãos de 
S. João de Deus em Laclubar. Mesmo 
dentro do centro de saúde mental, os 
doentes são alvo da ignorância de quem 
passa e por isso pedimos a vossa ajuda 
para construirmos um gradeamento de 
proteção. Precisávamos de 8.500 euros e 

com a vossa ajuda conseguimos alcançar 
esse objetivo. Nos próximos dias faremos 
a entrega do valor pois temos já o Pe. José 
Manuel Machado, Irmão de S. João de 
Deus responsável pelo centro, a aguardar 
a possibilidade de fazer o pagamento 
aos operários que estão a efectuar os 
trabalhos.

Nas palavras do Pe. José Manuel 
Machado, “em cada doente que acolhemos 
no nosso centro, damos expressão ao 
nosso carisma.  Não seriamos Irmãos de 
S. João de Deus se não víssemos em 
cada um deles a pessoa de Jesus. 
Ficamos aterrados com o estado em que 
encontramos os doentes nas suas casas 
e quando, finalmente, conseguimos que 

venham para o centro começamos a 
batalha de os trazer à vida! Ficamos com 
o coração cheio quando estes, logo que 
recuperam, começam a ajudar outros nas 
dificuldades dos primeiros dias. E mais 
ainda quando regressam às suas aldeias! 
Seria assim nos primeiros hospitais de 
Granada, com S. João de Deus?”. Ainda 
acrescenta este Irmão de S. João de Deus, 
missionário nesta terra tão distante, 
numa nota de agradecimento, “a todos 
os que, generosamente, deixaram o seu 
coração apoiar esta causa, mantenham a 
sua atenção aos que nem voz têm para 
pedir ajuda.   

A pobreza grita muito alto e ouve-se 
longe, mas a dignidade sem esperança e 
a miséria sem futuro só se podem ver se 
estivermos atentos ao silêncio daqueles 
que lhe são vítimas. Obrigado por se 
interessarem. Bem-hajam.”

Parte do gradeamento já colocado
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MOÇAMBIQUE: VIVER SEM NADA PARA COMER
CAMPANHA CABAZES DE ALIMENTOS IR. JOSÉ PAULO E IR. JEAN ABDOULAYE

Os Irmãos de S. João de Deus, em 
Nampula - Moçambique, dedicam-se 
especialmente aos doentes mentais, 
assumindo a gestão do Centro de Saúde 
Mental (com 41 camas e consulta externa) 
em parceria com o Ministério da Saúde 
que deveria de financiar os cuidados que 
se prestam. 

Esta nossa unidade de saúde tem 
responsabilidade direta no acolhimento, 
acompanhamento e seguimento de todos 
os doentes do foro psiquiátrico de toda a 
região norte do país (Norte da Zambézia, 
Niassa, Cabo Delgado e Nampula), para 
uma população de cerca de 11 milhões 
de habitantes (censos de 2007). 

Sendo o Centro a única unidade de saúde 
mental do norte do país, assume esta 
responsabilidade de não só tratar os 
doentes que são enviados pelos diversos 
distritos como também acompanhar e 

intervir na comunidade residencial de 
Nampula, em especial nos bairros que 
circundam o centro. Mas a Missão de 
Hospitalidade que abraçámos, não tem 
fronteiras: muitos são também os que nos 
batem à porta “pedindo socorro” e que 
não podemos deixar sem cuidados, sem 
alimentação ou sem apoio. Do pouco que 
temos, dividimos para que mais possam 
sobreviver. Dedicamos todos os nossos 
esforços na missão no hospital, mas não 
nos é possível passarmos ao lado de tanta 
miséria humana. 

É por isso que, neste momento, para além 
do trabalho no Centro de Saúde Mental, os 
Irmãos de S. João de Deus acompanham 
39 estudantes muito pobres. É a nossa 
forma de estarmos presentes numa 
comunidade onde as necessidades não 
têm par em nenhuma realidade que 
possamos encontrar em Portugal. Aliás, 
os últimos ciclones que devastaram 

Irmãos de S. João de Deus com doentes 
internados no Centro de Saúde Mental 
S. João de Deus em Nampula
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Neste contexto, hospitalar e escolar, faz 
sentido pedir o vosso apoio ao projeto dos 
cabazes de alimentos, promovido pela 
campanha da Fundação S. João de Deus. 

Esta importante iniciativa responde, 
de forma organizada e estruturada a  
situações de clara emergência 
humanitária, que vivenciamos todos os 
dias: no centro, com todos os doentes 
que precisamos alimentar sempre que 
o financiamento do estado não chega; 
aos que batem à nossa porta, em busca 
de algo para comer que possamos 
repartir, ou aqueles que visitamos 
e que, por vergonha, não pedem.  
 

Sabemos que os cabazes que nos 
poderão oferecer não irão alimentar todas 
as famílias necessitadas, mas nalgumas 
situações pode ser uma solução que 
permita encontrar forças para lutar para 
que o amanhã seja melhor. Um simples 
cabaz de alimentos pode ter essa força.

Ajudar alguém numa situação de pobreza 
extrema como é a falta do essencial para 
poder sobreviver é apontar a luz no fundo 
do túnel: não tira a pessoa daquele lugar, 
mas indica uma saída e dá esperança 
para uma vida melhor.  

MOÇAMBIQUE: VIVER SEM NADA PARA COMER
CAMPANHA CABAZES DE ALIMENTOS

esta terra, só deixaram a nú o que há 
muito existe na vida de cada uma destas 
pessoas. Poucos são os que têm alguma 
coisa. Muitos são os que nada têm e só 
sobrevivem da esmola alheia. 

Com a ajuda de alguns benfeitores 
e padrinhos em Portugal e Espanha, 
estamos empenhados em ajudar a tirar 
da pobreza os jovens e as suas famílias: 
muito gostaríamos que um dia pudessem 
ter um trabalho digno e um salário que 
sustente e retire da miséria as suas 
famílias. Porém a realidade nua e crua 
desarma-nos e caímos sem resposta. 

Quando visitamos as casas dos 
nossos doentes, encontramos 
familiares idosos, muitas crianças e 
adultos desempregados ou simplesmente 
dependentes economicamente daquilo 
que a terra dá (quando dá). Damos 
suporte escolar aos sorrisos e às cabeças 
cheias de sonhos mas deparamo-nos com 
estômagos vazios e “cheios de nada”. 
Oferecemos dinheiro para os cadernos e 
lápis mas a fome grita mais alto.

“A realidade nua e crua, 
desarma-nos e caímos sem 
resposta.”

Centro de Saúde Mental, Nampula - Moçambique
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BEM - BOLSAS DE ESTUDO DE MÉRITO

As Bolsas de Estudo de Mérito (BEM), são 
uma iniciativa da Fundação S. João de 
Deus (FSJD) que tem como objetivo apoiar 
crianças e jovens pobres em Moçambique 
e Timor a iniciarem ou prosseguirem os 
seus estudos.

Os Irmãos de S. João de Deus estão 
muito presentes junto das comunidades e 
procuram sempre identificar os jovens que 
querem ter e dar uma vida diferente aos 
seus. Talvez por isso, lutamos com tanto 
empenho ao lado dos Irmãos para que 
estes jovens tenham um futuro melhor. 
Procuramos patrocinadores que confiem 
no nosso trabalho e possam apoiar os 
jovens que querem continuar os seus 
estudos, através de bolsas escolares. 

Sabemos que os donativos que os 
padrinhos e madrinhas nos confiam 
através do Fundo do BEM farão o seu 
trabalho: seguem diretos para melhorar 
a vida de cada um dos seus afilhados e 
das suas famílias. Destas mudanças os 
Irmãos são testemunhas. O Irmão Jean 
Abdoulaye, em Moçambique, é o atual 
encarregado de levar a bom porto os seus 
sonhos e que deles nos dará noticias.

O Fundo do BEM está já a apoiar nove  
jovens de Moçambique, de diferentes 
níveis escolares. Em breve também 
começaremos a apoiar estudantes de 
Timor. O seu apoio é essencial. Seja um 
dos padrinhos do BEM.

SAIBA MAIS EM www.bem.fsjd.pt

SEJA PADRINHO DE UM JOVEM ESTUDANTE
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1.º RETIRO HOSPITALEIRO S. JOÃO DE DEUS

Certamente a ideia de fazer um retiro já 
não é estranha para si, mas fazê-lo com 
o tema de S. João de Deus é talvez uma 
novidade. 

A Fundação vai realizar este ano, na 
Residência dos Irmãos de S. João de Deus, 
em Fátima entre 26 e 29 de Novembro,  
o 1.º RETIRO HOSPITALEIRO.

Este retiro, destinado exclusivamente a 
benfeitores dos Irmãos de S. João de Deus, 
decorrerá com a orientação espiritual 

do Irmão de S. João de Deus, Pe. Álvaro 
Lavarinhas, que proporá a escolha de um 
caminho de serviço aos que sofrem, em 
especial como a escolha de S. João de 
Deus, aos que padecem de doença mental. 

Para saber mais, ligue por favor para o 
217 983 400. 

Participe num retiro que vai colocar o seu 
coração a pensar como S. João de Deus e 
que vai colocar as suas mãos hospitaleiras 
a ajudar quem espera por si.

IRMÃO JEAN ABDOULAYE DIONE
O Ir. Jean Abdoulaye nasceu no Senegal a 2 de fevereiro de 1982. 
Entrou na Ordem Hospitaleira em 2000 tendo feito os primeiros votos 
a 15 de Agosto de 2009 em Lome, Togo. Esteve em missão no Kenia, 
em Nairobi, durante dois anos. Nos anos seguintes fez o curso de 
Enfermagem. Professou votos solenes em 2016 na sua paróquia, no 
Senegal. No seu abraço à missão hospitaleira integrou a comunidade 
dos Irmãos de S. João de Deus em Nampula (Moçambique) em 2017, 
estando a dar apoio aos doentes e famílias do Centro de Saúde Mental 
e sendo responsável pelo acompanhamento aos jovens bolseiros.

RESIDÊNCIA DOS IRMÃOS DE S. JOÃO DE DEUS - FÁTIMA
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MINI-SÉRIE TELEVISIVA “DO HÁBITO AO MONGE” 
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COM A SUA AJUDA CONSEGUIMOS AINDA:

O SEU DONATIVO FAZ SEMPRE A DIFERENÇA!

IBAN: PT50 0018 0003 1625 4567 0208 4
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PONTUAL

52.043,60€
1068 DONATIVOS / SEM PROJETO DEFINIDO

Quem bem conhece os Irmãos de S. João de Deus deles 
atestará o bem que têm feito ao longo dos muitos anos em favor 
de doentes e das suas famílias. Com a produção e realização 
da mini-série “do Hábito ao Monge” a Fundação quer que os 
portugueses conheçam a vocação hospitaleira dos Irmãos 
de S. João de Deus. Esta primeira série de oito episódios 
dará destaque a oito Irmãos hospitaleiros pela ousadia das 
suas escolhas, pela singularidade do seu percurso ou pela 
marca que deixaram para a posteridade. O Irmão de S. João 
de Deus, Júlio Faria dos Reis, foi o protagonista do primeiro 
episódio já emitido no início do mês de maio e o segundo, a 
emitir a partir de 5 de junho, dará destaque ao Irmão António 
Matias. Cada episódio será emitido na primeira semana de 
cada mês, nos canais sociais da Fundação e os canais de TV 
por cabo, Angelus Tv e Canção Nova. Acompanhe esta série.

507 807 987FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUSNIFO seu recibo é dedutível no IRS. Remeta-nos o seu comprovativo e indique qual a causa que deseja apoiar.

IRS SOLIDÁRIO 2017
"O VALOR QUE CONSIGNOU À FSJD AJUDA A GARANTIR A NOSSA 

SUSTENTABILIDADE E POSSIBILITA-NOS A ENTREGA DE 100% DOS 
DONATIVOS QUE RECEBEMOS ÀS MISSÕES DOS IRMÃOS EM TIMOR, 

BRASIL E MOÇAMBIQUE, E AO APOIO DE PROJETOS DAS CASAS DE SAÚDE 
DO INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS EM PORTUGAL.

23.281,01€


