
 

 

Fevereiro 

2016 
16 Fev Terça | 1º Encontro Vicarial de Leitores. 

Igreja da Portela às 21.30.  

17/18 Fev Quarta ou Quinta | Noite da Palavra. 

18 Fev Quinta | Conselho Pastoral Paroquial de 
Sta. Beatriz. Igreja de Sta. Beatriz, às 21h. 

19 Fev Sexta | Via-Sacra em cada Igreja, com 
diferentes horários: Sta. Clara: às 18h15 
(antes da Missa das 19h); Sta. Beatriz, às 
18h30 (depois da Missa das 18h); São Maximi-
liano: às 21h. 

20 Fev Sábado | Renovação dos Ministros da 
Comunhão. Igreja da Portela (início às 10h). 
ACAGRUP Promessas (20-21 Fev).  
Encontro dos Casais sobre o Sínodo. Sta Clara a partir das 17h. Jantar das Famílias da 
Unidade Pastoral. Salão de Sta. Beatriz, às 20h (promovido pelos Jovens em prol das 
obras de S. Maximiliano). 

21 Fev Domingo | 2º Domingo da Quaresma. 

22 Fev Terça | 2º Encontro Vicarial de Leitores. Igreja da Portela às 21.30.  
 

Palavras para não esquecer 
Do Cardeal Patriarca de Lisboa a conclusão da visita da Imagem Peregrina de Fátima 

“Olhai por todas as mães, para que recebam o dom dos seus filhos, desde o momento da sua 
conceção, contando com o apoio dos seus familiares e duma sociedade que legal e pratica-
mente reconheça o valor da vida como o primeiro dos valores, imprescindível base de todos 
os demais”. 
A intervenção acontece a poucos dias do regresso ao Parlamento dos projetos legislativos 
que visam promover alterações nas questões do aborto e da adoção por pessoas do mesmo 
sexo, após o veto presidencial às leis aprovadas na Assembleia da República. 
“Olhai pelos pais, para que os filhos contem com a complementar referência feminina e mas-
culina, indispensável no seu todo ao crescimento humano, que essencialmente a requer”. 
Numa referência ao atual debate sobre a eutanásia, o cardeal-patriarca de Lisboa convidou 
os católicos a estar “próximos das necessidades dos outros e a acompanhá-los na vida e até 
à morte natural”, pedindo que não faltem nunca “os cuidados e a convivência onde o amor 
realmente se comprova, em especial na doença e na agonia”. 
“Fazei-nos seguir o vosso Filho, no apelo evangélico à decidida conversão a Deus e ao serviço 
do próximo, sobretudo dos que mais precisam de ser acolhidos, respeitados e amparados, ao 
longo do percurso completo da vida de cada um”. 

As obras de misericórdia  
ao longo da Quaresma 
1ª Semana | 14-20 de Fevereiro 

Dar de comer a quem tem fome  

 

 

Com o simples sinal das Cinzas colocada na cabeça, humildemente inclinada, iniciou, 

na Quarta-feira passada, o tempo da Quaresma. O Papa Francisco, na sua mensagem 
para a Quaresma deste ano, fez ressoar bem alto o que nos espera neste tempo favo-
rável: CAPAZES DE MISERICORDIA.   
«Na Bula de proclamação, 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 mensagem do Papa Francisco é simples, clara, acessível a todos. Começa lembrando duas ini-
ciativas: as «24 horas para o Senhor», um tempo razoável de oração que iremos propor também 
nas nossas Igrejas de 4 a 5 de Março; e o envio dos Missionários da Misericórdia como «sinal 
concreto das proximidade e do perdão de Deus».  
De seguida a mensagem do Papa continua com um olhar sobre a Virgem Maria, a cantora da 
misericórdia no Magnificat.  
O Papa convida-nos, depois, a meditar a história bíblica, na qual estamos inseridos, como histó-
ria de amor misericordioso, onde Deus se apresenta «sempre rico de misericórdia, pronto a 
derramar sobre o seu povo uma ternura e uma compaixão viscerais». 
Mas metade da mensagem do Papa é dedicada ao que mais lhe pulsa no coração: que o tempo 
da Quaresma seja um tempo providencial para viver as obras de misericórdia. Porque será esta, 
explica Francisco, «uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida pe-
rante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres 
são os privilegiados da misericórdia divina».  
Acolhamos o convite do Papa Francisco para fazer da Quaresma, um caminho para alcançar um 
coração misericordioso.      

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 90  «Estais comigo, Senhor,  
no meio da adversidade» 

 

1ª Leitura - Livro do Deuteronómio (Dt 26,4-10)  
A profissão de fé do povo eleito 

2ª Leitura - Epístola do apóstolo S. Paulo aos Romanos  
(Rm 10,8-13) Profissão de fé dos que crêem em Cristo   

Evangelho segundo São Lucas (Lc 4,1-13)  
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se 
das margens do Jordão.  
Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo 
Espírito, e foi tentado pelo Diabo.  
Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sen-
tiu fome.  
O Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta 
pedra que se transforme em pão».  
Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o 
homem’».  
O Diabo levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe num ins-
tante todos os reinos da terra e disse-Lhe: «Eu Te darei 
todo este poder e a glória destes reinos, porque me fo-
ram confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te pros-
trares diante de mim, tudo será teu».  
Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus 
adorarás, só a Ele prestarás culto’».  
Então o Diabo levou-O a Jerusalém, colo-
cou-O sobre o pináculo do templo e disse-
Lhe: «Se és Filho de Deus, atira-Te daqui 
abaixo, porque está escrito: ‘Ele dará or-
dens aos seus Anjos a teu respeito, para 
que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das 
mãos te levarão, para que não tropeces 
em alguma pedra’».  
Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não 
tentarás o Senhor teu Deus’».  
Então o Diabo, tendo terminado toda a 
espécie de tentação, retirou-se da presen-
ça de Jesus, até certo tempo.   

I DOMINGO DA QUARESMA Mateus 4,4b 

“Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra  

que sai da boca de Deus” 

 

No deserto ou na cidade,  

Quero estar sempre contigo, 

Jesus. 

Quero aprender contigo  

aquilo que é importante,  

E aquilo que não faz falta  

ou é inútil. 

Ajuda-me a concentrar  

os meus pensamentos  

Naquilo que me faz crescer. 

Ajuda-me a ser como Tu 

A ser um filho amado de Deus. 

 

Não é   

a minha 

força, 

mas sim 

fazer a tua 

vontade! 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|& 
   

Francisco  
e Jacinta  

Nome: Francisco Marto 
Nascimento: Aljustrel (Fátima), 11.Junho. 1908  
Morte: Aljustrel, 4.Abril.1919  

Nome: Jacinta Marto 
Nascimento: Aljustrel (Fátima), 10.Março. 1911  
Morte: Lisboa, 20.Fevereiro.1920 

Beatificados por João Paulo II em 2000  
Memória: dia 20 de Fevereiro 

Estes dois irmãos, filhos de Manuel Pedro Marto e Olimpia de Jesus, eram duas 
crianças normais, com as traquinices próprias da idade. Juntaram-se à prima Lúcia e 
foram pastores. 
As aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, do dia 13 de Maio a 13 de Outubro, 
vieram dar a ambos uma nova maneira de viver a sua fé. 
Francisco, que gostava do silêncio, viveu a mensagem de Fátima para adorar a Je-
sus escondido. Diante do sacrário, como quem está diante da luz do sol, para aque-
cer o coração e a amar mais a Jesus e ao próximo. 
Em Dezembro de 1918, com apenas dez anos, adoeceu gravemente. Impressionava 
as pessoas com a sua serenidade, na esperança de ir para o Céu. 
Jacinta, depois das aparições, sentiu também um grande amor por Jesus. Dizia: 
«Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo! Quando o digo muitas vezes, parece que 
tenho um fogo dentro do peito, mas não me queima».  
Suplicava a misericórdia de Deus para com os pecadores, rezando: «Ó Jesus, é por 
vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos 
contra o Imaculado Coração de Maria». . 

João Paulo II, ao beatificar estes dois irmãos, afirmou: «São como duas candeias 
que Deus acendeu para alumiar a humanidade».  

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do séc. XX que foram misericordiosas, cada qual à 
sua maneira, p. 22-23) 

«Felizes os simples e puros de coração que crêem,  

adoram esperam e amam a Deus misericordioso.  

Alcançarão misericórdia». 


