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26 Jan Terça | 3º encontro vicarial de catequistas sobre a Misericórdia. Portela às 
21h.  

30 Jan Sábado | Festa das Sopas, organizada pelo Agrupamento dos Escuteiros. 
Salão de Santa Clara (os donativos revertem para as obras de S. Maximiliano). 

31 Jan Domingo| Toques da Vida Consagrada… Já os ouviste? ENCONTRO DA 
VIDA CONSAGRADA COM AS FORÇAS VIVAS DAS PARÓQUIAS DA VIGARARIA II. 
Local: Parque das Nações. Horário: das 14h30 às 19h. Atividade: Workshop 
sobre vocação, vida comunitária, votos, oração, carisma e missão. 

1 Fev Segunda | Vigília de Oração para os Consagrados, Igreja Coração de Jesus, às 
21h. 

2 Fev Terça | Festa da Apresentação do Senhor - Dia do Consagrado. 

6 Fev Sábado | Imagem da Nossa Senhora Peregrina de Fátima em Lisboa. Às 10h 
Oração do terço para as crianças da Catequese na Igreja de N. S. de Fátima; às 
21h30, Vigília de Oração na Igreja de São Domingos na Baixa.  

7 Fev Domingo | Primeiras Comunhões da comunidade de Sta. Clara na Igreja de S. 
Maximiliano, às 11h. 

 

 

Toques da Vida Consagrada... 
Já os ouviste?  

 
 
 
 

No dia 7 de Fevereiro, em Fátima, encerra a nível nacional o Ano da Vida 
Consagrada proclamado pelo Papa Francisco (30 Nov. 2014 - 2 Fev. 2016) ,  
com o tríplice objectivo de «fazer memória do passado», de «abraçar o 
futuro com esperança» e de «viver o presente com paixão». 

Há quem diga que este ano da Vida Consagrada tenha passado um pouco despercebi-

do aos olhos da opinião pública e mesmo dentro da Igreja.  
O que é verdade é que as religiosas e os religiosos não faltam e estão bem misturados 
dentro da vida da Igreja e da sociedade, muitas vezes assumindo-se como sal, como 
luz e como fermento no meio da massa. Não precisam e nem devem exibir o valor e a 
espessura das suas obras. 
Quem tem ouvidos sabe reconhecer a voz profética deles, quando se levanta; quem 
tem olhos sabe ver o que representam e realizam no meio deste mundo. 
De qualquer maneira, os bispos portugueses num documento que escreveram para 
lembrar a todos os fiéis este ano, reconhecem que «a Vida Consagrada está colocada 
mesmo no coração da Igreja, como elemento decisivo para a missão… e continua a 
ser um dom precioso e necessário também no presente e para o futuro do povo de 
Deus, porque pertence intimamente à sua vida, santidade e missão». 
No próximo Domingo, dia 31 de Janeiro, à tarde, na Igreja dos Navegantes, haverá 
um encontro fortemente desejado pelos padres da nossa Vigararia, assumido pelos 
Consagrados e saudado com expectativa pelos leigos, em que vários religiosos e reli-
giosas darão a conhecer aos educadores leigos das nossas paróquias (catequistas, ani-
madores, chefes de escuteiros, etc.), o que se passa entre as quatro paredes de um 
«convento». Se estás interessado em conhecer e transmitir o encanto de uma vida 
que continua a ser sal da terra e luz no mundo, é só aparecer (cf. Cartaz).      

Frei Fabrizio 

Ano VI I   nº  18 | 24 Janeiro | 2016 



Salmo 18  «As vossas palavras, Senhor,  
  são espírito e vida» 
 

1ª Leitura – Livro de Neemias (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)  
««Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido» »  

2ª Leitura - Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 12, 12-30)  «Vós sois 
corpo de Cristo e seus membros, cada um na sua parte» 

Evangelho segundo São Lucas (Jo 1,1-4; 4,14-21)  

Já que muitos empreenderam narrar os factos que se 
realizaram entre nós, como no-los transmitiram os que, 
desde o início, foram testemunhas oculares e ministros 
da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado 
cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para 
ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro 
do que te foi ensinado.  
Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do 
Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. 
Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos.  
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu 
costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se 
para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro do profeta 
Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que 
estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos 
pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cati-
vos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimi-

dos e a proclamar o ano da 
graça do Senhor».  
Depois enrolou o livro, entre-
gou-o ao ajudante e sentou-Se. 
Estavam fixos em Jesus os 
olhos de toda a sinagoga. 
Começou então a dizer-lhes: 
«Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que 
acabais de ouvir».  

DOMINGO III DO TEMPO COMUM Lucas 4,18 

“O Senhor envio-me  
a anunciar a boa nova  

aos pobres” 

Ó Jesus,  
apresentaste-te na tua terra  
para anunciar  
os tempos messiánicos,  
para proclamar aos pobres 
a boa-nova,  
aos prisioneiros a libertação,  
aos cegos a vista,  
aos oprimidos a liberdade  
e para pregar  
um ano de graça. 
Obrigado, por todos aqueles  
que se empenham nisso.  
Obrigado, por aqueles  
que proclamam a tua Palavra,  
com as palavras e com a vida, 
com popularidade  
ou no silêncio. 
Envia-nos, sempre,  
homens loucos por ti,  
prontos a testemunhar  
com a vida. 
Enquanto a tua Palavra  
é proclamada, é tempo, ainda,  
de esperança e de salvação.  
Só quem se abre à verdade  
e ao conhecimento da tua lei,  
experimenta alegria e gratidão. 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|3 
   

Óscar Romero  
Nascimento: Ciudad Baittos (El Salvador), 15.Agosto.1917  
Morte: San Salvador,  24.Março.1980 
Beatificado pelo Papa Francisco em 2015 

Óscar, filho de um empregado dos correios, aos 13 
anos foi para o seminário, sendo ordenado sacerdote 
em 1942.  Foi pároco e, mais tarde, nomeado bispo. Em 
1977, era arcebispo de San Salvador, a capital de El Sal-
vador. 

Este país da América Latina vivia um dos mais tristes 
períodos da sua história. Era governado por um pequeno grupo de grandes proprie-
tários que oprimiam o povo simples. Estes exploradores tinham o apoio dos grupos 
paramilitares que espalhavam o terror, matando todos os que ousavam falar de 
justiça e de liberdade. 

D. Óscar, apesar da sua timidez, como bom pastor, defendia o seu rebanho. Um dia, 
mataram quatro padres, por estes serem profetas. Dirá mais tarde: «Mataram vio-
lentamente quatro sacerdotes da minha Diocese. Tive de ir recolher os seus cadá-
veres e velá-los com os seus paroquianos. Diante desses mártires senti que devia 
continuar defender os pobres e a suplicar a justiça e a paz». 

Nas suas homilias dominicais, dizia: «Sejamos firmes em defender os nossos direi-
tos, mas com grande amor no coração.  O amor é a vingança do cristão. Só semean-
do amor, poderemos colher amor. Porque a Igreja está do lado dos mais fracos, 
chamam-nos subversivos. É em nome do Evangelho que temos misericórdia dos 
pobres e dos oprimidos da nossa terra». 

Um dia, enquanto celebrava Missa na capela de um hospital, um assassino, contra-
tado por desconhecidos, matou-o com um tiro no coração. O sangue de Cristo, que 
estava no cálice, misturou-se com o sangue que lhe saía do peito. Morreu aos pés 
do altar.   

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à 
sua maneira, p. 46-47) 

«Felizes os que anunciam o Evangelho da justi-

ça, do amor, da misericórdia, da reconciliação e 

da paz. Alcançarão misericórdia». 


