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Na Quarta-feira das Cinzas, inicia o tempo 
forte da Quaresma que nos leva, depois 
de um itinerário de 40 dias, à Páscoa do 
Senhor. 

As cinzas lembram a fragilidade da nossa 
natureza humana, a nossa caducidade. 
Parece-nos ser eternos, fortes, invencíveis, 
mas a nossa condição humana é deveras 
pouca coisa!  

As cinzas são também sinal de penitência, 
início de uma nova caminhada, um cami-
nho de conversão profunda.  

«Na Bula de proclamação do Jubileu - es-
creve o Papa Francisco na mensagem para 
a Quaresma -, fiz o convite para que “a 
Quaresma deste Ano Jubilar seja vivida 
mais intensamente como tempo forte para 
celebrar e experimentar a misericórdia de 
Deus” (Misericordiae Vultus, 17)». 

A Quaresma é o tempo privilegiado no 
qual a Igreja é chamada a mostrar de ma-
neira evidente o rosto misericordioso do 
Pai, sobretudo em ocasião das liturgias 
penitenciais do Sacramento da Reconcilia-
ção.   

«A todos aqueles que estão ao serviço dos doentes e atribulados, desejo que vivam animados 

pelo espírito de Maria, Mãe da Misericórdia. “A doçura do seu olhar nos acompanhe neste Ano 

Santo, para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus” e levá-la impressa 

nos nossos corações e nos nossos gestos.  

Confiamos à intercessão da Virgem as ânsias e tribula-

ções, juntamente com as alegrias e consolações, dirigindo

-Lhe a nossa oração para que Ela pouse sobre nós o seu 

olhar misericordioso, especialmente nos momentos de 

sofrimento, e nos torne dignos de contemplar, hoje e para 

sempre, o Rosto da misericórdia que é seu Filho Jesus.  

Da Mensagem do Papa Francisco para o XXIV Dia Mundial do Doente 
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INICIA O TEMPO QUARESMAL 

10 Fev Quarta | Quarta-feira de Cinzas.  

 Eucaristia com o rito da imposição das Cin-
zas: às 19h em São Maximiliano e Sta. Cla-
ra; às 21h em Sta. Beatriz. 

11 Fev Quinta | Dia Mundial do Doente 
(Nossa Senhora de Lourdes). Igreja de Sta. 
Beatriz, às 15h, Eucaristia e imposição das 
Cinzas  para os utentes dos Centros de Dia e 
de Convívio de S. Maximiliano e Sta. Beatriz 

12 Fev Sexta | Retiro do 6º e 7º catecismo da 
Paróquia de S. Maximiliano (12-14 Fev) 

13 Fev Sábado | Rito da imposição das Cinzas 
na Catequese. 

14 Fev Domingo | 1º Domingo da Quaresma.   

 

 

No Domingo passado realizou-se na Paróquia de 

Nossa Senhora dos Navegantes o encontro «Toques 
da Vida Consagrada… Já os ouvistes?». A liturgia da 
Palavra deste Domingo V do Tempo Comum apresen-
ta a vocação do profeta Isaías  que surge dentro do 
templo e o chamamento dos primeiros discípulos no 
lago de Genesaré. Hoje, em Fátima, com uma solene 
Eucaristia, presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, 
encerra a nível nacional o Ano da Vida Consagrada.  
No meio de todos estes eventos, como são os toques da Vida Consagrada em Por-
tugal? Sonoros ou abafados, jubilosos ou tímidos?  

Pedro e André estão a lavar as redes, cansados, depois de uma noite de fracasso. À beira 

do lago está o Nazareno a falar com uma pequena multidão que se junta para ouvir as suas 
palavras. Jesus olha para Pedro, desafiando-o: «Faz-te ao largo e lança de novo as redes 
para a pesca!». E Pedro vai, talvez pensando, que os peixes foram de férias! Mas Deus 
aproxima-se, sempre, no momento mais frágil da nossa vida, talvez menos místico, quan-
do andamos cansados e deprimidos. Pede-nos para lançar as redes do lado mais fraco da 
nossa vida, confiando nele e não tanto nas nossas forças. Pedro obedece e acontece algo 
de inacreditável: as redes enchem, o peixe abunda e o barco parece afundar. 

«Duc in altum» (Faz-te ao largo), tinha dito João Paulo II a uma Igreja insegura e atemori-
zada, no início do Terceiro Milénio, e já passaram 16 anos! «Acordem o mundo», disse o 
Papa Francisco aos religiosos! E nestes dias: «Rezai mais, sem vos cansar, perante este 
ventre da Vida Consagrada tão estéril!». E, «não vos agarreis ao dinheiro! Vós bem sabeis 
que o dinheiro é o esterco do diabo, e quando não há a graça das vocações e dos filhos, 
pensa-se o dinheiro como sendo  a solução para a velhice! Isto não é esperança!».   

Apesar da escassa participação de jovens e de leigos no famoso encontro vicarial, da au-
sência dos párocos (!) e da idade avançada dos consagrados da nossa Vigararia, há um sinal 
que deixa motivos de alegria e de esperança. Os religiosos não precisam de publicidade 
mediática, nas periferias onde vivem em proximidade dos mais pobres, carisma, vida fra-
terna e missão são fermentos na massa.      

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 137  «Na presença dos Anjos,  
  eu Vos louvarei, Senhor» 

 

1ª Leitura – Livro de Isaías (Is 6,1-2a.3-8)  
«Eis-me aqui: podeis enviar-me» 

2ª Leitura - Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 15, 1-11) 
«É assim que pregamos e foi assim que acreditastes» 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 5,1-11)  

Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta 
de Jesus, para ouvir a palavra de Deus.  
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu 
dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham 
deixado os barcos e estavam a lavar as redes.  
Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe 
que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-Se e 
do barco pôs-Se a ensinar a multidão.  
Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo 
e lançai as redes para a pesca».  
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a 
noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lan-
çarei as redes».  
Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade 
de peixes que as redes começavam a romper-se.  
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro 
barco, para os virem ajudar; eles vieram e encheram am-
bos os barcos, de tal modo que quase se afundavam.  
Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Je-
sus e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um 
homem pecador».  
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos 
os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto 
mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que 
eram companheiros de Simão.  
Jesus disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás 
pescador de homens».  
Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tu-
do e seguiram Jesus.    

DOMINGO V DO TEMPO COMUM Mateus 4,19 

“Vinde comigo...  
farei de vós pescadores 

de homens” 

Faz-te ao largo! Confia! 

Faz-te ao largo e abandona os velhos 
hábitos, que te impedem de andar. 
Deus envia-te ao mundo para anunci-
ar uma primavera de liberdade. 

Faz-te ao largo e abandona todas as 
dúvidas que obscurecem o teu dia-a-
dia. Deus envia-te ao mundo para dar 
cores novas a cada dia que nasce. 

Faz-te ao largo e abandona tudo 
aquilo que te retém na margem da 
estrada. Deus envia-te ao mundo e 
quer fazer de ti um homem corajoso, 
que não tem medo de calçar as san-
dálias e pôr-se a caminho. 

Faz-te ao largo: Deus já está a cami-
nho e precede-te. Não tenhas medo 
de arriscar. Ele faz-te sentir a sua 
presença reconfortante.  

(Luc Stein) 
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Edel Mary Quinn  
Nome: Edel Mary Quinn 
Nascimento: Kanturk (Irlanda), 14.Setembro. 1907  
Morte: Nairobi (Quénia), 12.Maio.1944 
Declarada Venerável por João Paulo II em 1994 

Edel Mary, a mais velha de cinco filhos de uma família 
irlandesa, destacou-se no colégio pelo seu gosto em estu-
dar e pela prática do desporto. Terminados os estudos, 
trabalhou em Dublin como secretária numa empresa.   

Tinha 20 anos quando o seu chefe, encantado pela sua 
beleza, a pediu em matrimónio. Ela respondeu: «Não es-
tou livre. Estou comprometida com Deus». 

Edel quis ser religiosa mas a saúde não lho permitiu. Foi então que descobriu o mo-
vimento da Legião de Maria, fundado em 1921 por Frank Guff em Dublin (Irlanda). 

A partir desse momento, dedicou a sua vida a este movimento apostólico de leigos, 
que tem como finalidade principal divulgar as virtudes de Nossa Senhora, e ajudar 
as pessoas a seguirem o seu exemplo. Além disso, praticam as várias obras de mi-
sericórdia. 

Aos 25 anos, uma tuberculose obrigou-a a passar alguns meses num sanatório. 
Aceitou esta doença com resignação. Encarou esta doença com aceitação: «É aqui 
que o Senhor me pede para trabalhar pelo seu reino». Animava os outros doentes e 
completou a sua formação religiosa. A directora do sanatório, que era protestante, 
afirmou: «Edel foi a pessoa mais simpática que passou por esta casa». 

Aos 39 anos, a Legião de Maria pediu voluntários para implantar o Movimento em 
África. Edel deixou o seu emprego e partiu para Nairobi. Apesar da sua saúde frágil, 
e de alguns dizerem que a Legião de Maria não servia para África, foi criando vários 
grupos no Quénia, no Uganda e noutros países.  

Até ao último dia da sua vida breve, o seu ideal foi divulgar a verdadeira devoção a 
Nossa Senhora  

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à sua 
maneira, p. 66-67) 

«Felizes os que encontram na doçura do olhar de Maria 

o reflexo da ternura e da misericórdia de Deus.  

Alcançarão misericórdia». 


