
Admonição inicial 

Missa do 7.º dia de Manuela Silva – Capela do Rato, 14out2019 

 

– A comunidade da Capela do Rato é hoje o lugar de acolhimento e encontro dos 

amigos, crentes e não crentes, aqui reunidos, para recordar e rezar com e pela Manuela e 

dar graças pela sua vida cheia que tanto apreciava.  

– A Manuela com o seu jeito especial de ser e a multiplicidade dos seus talentos, que 

soube pôr a render, permanece em nós como Profeta de um outro modo de viver, de 

conviver, de analisar os problemas sociais, económicos e políticos, e de procurar 

soluções, mesmo quando tal parecia impossível.  

– Era uma Mulher de Esperança. Não desistia, nem das pessoas, nem das causas em que 

se envolvia e nos comprometia.  

– Ancorada numa sólida experiência de Fé, era por isso na Igreja, também uma 

“fundadora” à maneira de Teresa d’Ávila dos nossos dias, nas múltiplas iniciativas para 

mudar o modo de ser Igreja, mais fraternal e menos piramidal, mais ecológica, dando 

voz às mulheres e às periferias excluídas de que fala o Papa Francisco. 

– Deixou-nos alertas importantes sobre o tipo de economia que a Universidade Católica 

tem promovido. Já não vai poder participar no encontro sobre economia que o Papa 

convocou, na linha do que a Manuela sempre trabalhou.  

– Aqui juntos e em conjunto, renovamos o compromisso de continuar os 

empenhamentos que anunciou e concretizou e nos deixou como legado, e lutar por uma 

economia, pelo e com o ser humano, só possível, com equidade, justiça, solidariedade, 

paz e sustentabilidade desta Casa Comum que é nosso mundo, uno e inteiro, e assim o 

devemos preservar. 

– Finalmente, afirmamos, bem alto, que a Manuela deve estar, muito contente, pelo 

facto de, hoje mesmo, ter sido atribuído o Prémio Nobel da Economia a três 

empenhados investigadores, pelo seu trabalho sobre a pobreza, trabalho que não é feito, 

apenas, nos gabinetes, mas, também na terra onde estão os injustiçados. 

 

[Texto de Alfreda Ferreira da Fonseca e Manuel Brandão Alves] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


