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NA UNIDADE PASTORAL  
1 Fev Segunda | Vigília de Oração dos Consagrados, Igreja Coração de Jesus, 21h. 

2 Fev Terça | Festa da Apresentação do Senhor (Nossa Senhora das Candeias) - Dia do 
Consagrado. 

7 Fev Domingo | Primeiras Comunhões da comunidade de Sta. Clara na Igreja de São Ma-
ximiliano, às 11h. Almoço Comunitário em Sta. Beatriz (inscrições no cartório: adultos 
€ 7,50; criança até oito anos: € 3,50), de seguida música e baile (pelo “Música a Metro”). 

10 Fev Quarta | Quarta-feira de Cinzas. Início da Quaresma. Eucaristia com o rito da im-
posição das Cinzas: às 19h em São Maximiliano e Sta. Clara; às 21h em Sta. Beatriz. 

11 Fev Quinta | Dia Mundial do Doente (Nossa Senhora de Lourdes) - «Confiar em Jesus 

misericordioso, como Maria: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5)». 

4 Fev Quinta | 21.00h Acolhimento na Igre-
ja de N. S. de Fátima. 21.30h  Akathistos 
(Coro Diocesano). Com os olhos postos em Maria, 
o Akathistos (“cantado de pé”, na tradução lite-
ral), hino antigo do rito bizantino, convida-nos a 
contemplar todo o mistério da encarnação.   

5 Fev Sexta | 13.45h Acolhimento na Igreja 
do Campo Grande. 14.30h “Entregar a Ma-
ria as nossas fragilidades”: Celebração maria-
na com doentes, pessoas com deficiência e ido-
sos.  

6 Fev Sábado | na Igreja de N. S. de Fátima, 

das 9.00h às 12.30h: “Crianças com Maria 

rezam pela paz”. Encontro com as crianças e 

famílias da Cidade de Lisboa: Acolhimento; Ora-
ção inicial; Filme; recitação do Terço; Bênção 
final.  

17.00h Procissão das Velas (do Hospital D. 

Estefânia até S. Domingos). 21.00h Vigília de 
oração organizada pelos jovens na Igreja de 
S. Domingos. 

7 Fev Domingo | 11.30h Missa na Sé. 
15.00h Saída para o Mosteiro dos Jeróni-
mos. 16.00h Missa de despedida, presidida 
pelo Sr. Patriarca, no Mosteiro dos Jeróni-
mos.  

PROGRAMA DA VISITA  
DA IMAGEM PEREGRINA  
A LISBOA     

 

 

Ano da Misericórdia, Imagem Peregrina de Nos-

sa Senhora de Fátima em Lisboa, conclusão do 
Ano da Vida Consagrada, Dia Mundial do Doente 
e início da Quaresma… são uma mistura de even-
tos na vida eclesial que nos podem levar a uma 
congestão.  
E no meio de tudo isso, a sociedade goza tranqui-
la o Carnaval, se calhar encontrando uma másca-
ra também para o novo Presidente da República.  

O tempo que estamos a viver não é nada fácil, e pode-

nos  levar a criar uma visão do mundo cada vez mais 
«autorreferencial», quer dizer: centrada na nossa pessoa, nos nossos problemas, nas nos-
sas opiniões. 

Os eventos deste mundo pedem com força um olhar que se alarga. É o que aconteceu nas 
bodas de Caná quando Maria, a Mãe de Jesus, dá-se conta que falta o vinho e convida os 
servos a ter confiança em Jesus: «Fazei o que Ele vos disser». É o tema escolhido pelo Papa 
Francisco para o Dia Mundial do Doente, confiar em Jesus misericordioso! O Papa convida-
nos a viver o nosso tempo colocando no centro e servindo os mais pobres e necessitados.  

«Por vezes - escreve Francisco - este serviço pode ser cansativo, pesado, mas tenhamos a 
certeza de que o Senhor não deixará de transformar o nosso esforço humano em algo de 
divino. Também nós podemos ser mãos, braços, corações que ajudam Deus a realizar os 
seus prodígios, muitas vezes escondidos». 

E como não lembrar, nesta presença da Mãe de Jesus nas bodas de Caná, a beleza e a mis-
são da família hoje? Nestes dias o Papa Francisco pronunciou palavras clarificadoras sobre 
a vocação e o papel da família: «Não pode haver confusão entre a família que Deus quis e 
outros tipos de união» e mais, «as crianças têm o direito de crescer com um pai e uma 
mãe. A família é um evento antropológico e não ideológico».  

Palavras que não fazem clamor, mas que são uma orientação clara para todos, cidadãos e 
governantes, que a família continua a ser o fundamento e o centro da nossa sociedade.         

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 70  «A minha boca proclamará  
  a vossa salvação» 
 

1ª Leitura – Livro de Jeremias (Jer 1, 4-5.17-19)  
«Eu te constituí profeta entre as nações»  

2ª Leitura - Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 12, 31 – 13, 13)  
«Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade;  
mas a maior de todas é a caridade» 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 4,21-30)  

Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de 
Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passa-
gem da Escritura que acabais de ouvir».  
Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam 
das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E 
perguntavam: «Não é este o filho de José?».  
Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, 
cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que 
ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: 
«Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido 
na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel 
muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se 
fechou durante três anos e seis meses e houve uma gran-
de fome em toda a terra; contudo, Elias não foi enviado a 
nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região 
da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do 
profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas 
apenas o sírio Naamã».  
Ao ouvirem estas pala-
vras, todos ficaram furi-
osos na sinagoga. Le-
vantaram-se, expulsa-
ram Jesus da cidade e 
levaram-n’O até ao cimo 
da colina sobre a qual a 
cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali 
abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o 
seu caminho.   

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM Lucas 4,30 

“Mas Jesus...  
seguiu o seu caminho” 

Recomeço 

Recomeço com aquilo que existe, 
recomeço com o sol que brilha  
na água dos teus olhos,  
com este fragmento de vida  
que cura o lento veneno de hoje, 
recomeço a amar a vida  
que retoma o caminho  
quando me levanto  
acordado pelo vento.  

Recomeço com o que existe,  
com o grão e a palha  
que há em mim. 

Recomeço   
com a alegria de uma criança  
que por si só ilumina o mundo, 
com a paciência de um ancião  
ao contemplar o seu ocaso,  
com a beleza de cada homem 
quando oferece a sua fragilidade.  

Recomeço   
com a liberdade do viandante  
que se entrega à novidade  
dos seus passos.  
Ao partir, agora, poderei levar  
a primavera à tua festa. 
 

Luis Verdi 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|4 
   

Padre Américo  
Nome: Américo Monteiro de Aguiar 
Nascimento: Galegos (Penafiel), 23.Outubro.1897  
Morte: Porto, 16.Julho.1956 
Processo de beatificado em curso 

Américo foi o oitavo filho de uma família cristã.  
Desejou ser padre mas, devido à oposição do pai, se-
guiu outro caminho. Terminado o liceu em 1902, em-
pregou-se no porto, numa loja de ferragens. Quatro 
anos depois, emigrou para Moçambique, onde traba-
lhou dos 18 aos 36 anos.  

Quando regressou, pediu para entrar no seminário de Coimbra, sendo ordenado 
sacerdote em 1929. Tinha 42 anos. O bispo, tendo em conta a sua saúde frágil, en-
carregou-o de cuidar dos pobres da cidade, praticando as obras de misericórdia. 

O Padre Américo depressa percebeu que era essa a sua missão na Igreja. Por isso, 
dedicou toda a sua vida aos rapazes da rua e a todos os pobres e abandonados, 
inspirando-se na pessoa de Jesus. Por isso, dizia: «Não leio jornais, tenho um só 
livro: o Novo Testamento!». 

Fundou as Casas do Gaiato para acolher rapazes da rua; o Património dos Pobres, 
para construir casas para as famílias sem teto; o Calvário, para receber doentes e 
deficientes abandonados. Percorreu o país a pregar a caridade cristã e a pedir aju-
da. Estas obras são, hoje, dirigidas pelos padres da Obra da Rua, utilizando a peda-
gogia do Padre Américo: o espírito de família, o trabalho, a responsabilidade, a 
oração, a alegria. 

O Padre Américo divulgava o seu pensamento através do jornal «O Gaiato» que 
ainda continua a divulgar o carisma deste padre que quis imitar Jesus misericor-
dioso e amigo dos pobres. Morreu na sequência de um acidente de viação, em Ju-
lho de 1956, com 69 anos e está sepultado na capela do Paço de Sousa, a sede da 
Obra.   

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à 
sua maneira, p. 70-71) 

«Felizes os que, como o bom samaritano, se voltam 

para os necessitados de compaixão e cuidam deles.  

Alcançarão misericórdia». 


