
 

 

Fevereiro 

2016 
21 Fev Domingo | 2º Domingo da 

Quaresma. 

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

24/25 Fev Quarta/Quinta | Noites da 
Palavra.  

26 Fev Sexta | Via-Sacra. Conforme 
horário de cada Igreja.  

27 Fev Sábado | Recoleção MEC 
(Ministros Extraordinários da Comu-
nhão). Igreja da Portela, às 10h.  

28 Fev Domingo | 3º Domingo da 
Quaresma. DIA DA CÁRITAS. 

29 Fev Segunda | Encontro de Forma-
ção dos Peregrinos a Fátima 2016. 
Igreja de Sta. Clara, às 21h.  

3 Março Quinta | Apresentação das 
24horas para o Senhor (cf. Cartaz) 
em lugar da Noite da Palavra. Às 
21h em cada Igreja da Unidade Pas-
toral.  

4/6 Março Sexta e Sábado | 24horas 
para o Senhor.  

Padre José Alcobia 
Faleceu o Padre que esteve na origem das nossas Paróquias de Marvila 

Foi com grande emoção que recebi a notícia do falecimento, no dia 10 de fevereiro, do 

padre José Feliciano Rocha Alcobia. A Irmã Morte chegou à sua vida de 81 anos, sendo 
ele pároco de Santo Isidoro e Sobral da Abelheira, em Mafra. 

Sempre que o nome dele ecoava aos meus ouvidos, lembrava o longínquo 1983 quando entregou uma parte 
da Paróquia de Santo Agostinho de Marvila - zona J, N1 e N2 -  com as várias ‘quintas’ que, naquele tempo, 
caracterizavam o “Vicariato do Vale de Chelas”. Encontrei no Padre Alcobia, como nós o chamávamos, uma 

presença alegre, disposta a ajudar, sempre pronto a dar o conselho certo. Nunca o vi agitado mas sempre 
disponível em ajudar os dois frades Franciscanos nesta aventura de dar os primeiros passos na dimensão 
pastoral desta zona Oriental de Lisboa. Entre 1976 até 2003 foi pároco de Santo Agostinho de Marvila. Exer-
ceu a tarefa de quase pároco de Santa Beatriz da Silva (1992-1993) e de São Félix de Chelas (1993-2003).  

Que o Senhor, o Misericordioso, receba o sorriso do Pe. Alcobia como verdadeira e profunda resposta de 
Amor que sempre deu aqui nestas nossas paróquias a todas as pessoas de boa vontade.            

Frei Eliseu 

SEMANA NACIONAL CÁRITAS - 2016  

Cáritas: Coração da Igreja no Mundo  
A Semana Cáritas deste ano, entre 21 e 28 de fevereiro, 

quer mostrar uma Igreja Católica atenta aos desafios do 

mundo, como a pobreza e a crise de refugiados, e incenti-

var à solidariedade e ao voluntariado. 

“Ao vivermos o dinamismo da misericórdia, o nosso cora-

ção não se pode fechar. Nunca se pode fechar. É um cora-

ção capaz de ver e de sentir as dores dos outros; é um 

coração que só sabe viver no Mundo” (D. José Traquina). 

A recolha de donativos vai reverter a favor do “trabalho 

que a Cáritas Portuguesa desenvolve” todos os dias, no 

âmbito do seu compromisso com os “mais pobres”. O 

presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, sublinha que 

“este deve ser um compromisso nacional, assumido por 

todos aqueles que procuram uma sociedade mais justa, 

mais equitativa, mais fraterna”. Em 2015, o peditório 

público da Cáritas permitiu angariar mais de 300 mil euros 

“que se destinaram a apoiar os mais de 160.000 benefici-

ários” da instituição católica, “em todo o território nacio-

nal”.  

Em Lisboa, a manhã do dia 24 de fevereiro vai ser reserva-

da a um debate sobre a Europa, as Migrações e o Intercul-

turalismo, no Centro Cultural de Cascais. 

 

 

Há temas que se tornaram um tabu, algo de que somos 

proibidos de falar. Um destes é a vida depois da morte. 
Não será este tempo de Quaresma que nos faz caminhar rumo a Ressurreição de Cris-
to, uma excelente ocasião para deitar alguma pedra na poça de água estagnada?   

Ao longo do tempo a Igreja procurou explicar e dar uma ideia daquilo que acontecerá depois 

desta caminhada ou peregrinação terrena. «Os intelectuais—escreve um bom pensador do 
nosso tempo, Tomás Halík, - costumavam receber elaboradas teorias teológicas, enquanto 
que às “pessoas comuns” era servida a “Bíblia dos pobres”: imagens nas paredes e nos vi-
trais das igrejas, que ilustravam o Céu, o Inferno e o Purgatório de que elas ouviam falar nos 
sermões». 
Sermões que «descreviam as almas a serem fritas no Inferno e os membros a serem dilace-
rados», e as pessoas adoravam isso, experimentando os mesmos arrepios de enregelar o 
sangue e as mesmas voltas no estômago que experimentam os modernos espetadores de 
filmes de terror. 
Conta, o nosso amigo, sobre um pregador da sua terra que «um certo dia, na festa do Corpo 
de Deus, descreveu o Inferno de forma tão viva, que algumas raparigas situadas diante do 
altar fizeram xixi pelas pernas abaixo, muito assustadas». 
Na segunda-feira passada, dia 15 de fevereiro, a Liturgia apresentava uma extraordinária 
página do Evangelho: o juízo universal narrado em Mateus 25. Eis o que nos espera para lá 
das portas da morte: o juízo de Deus. Palavra de Jesus. Contudo, o seu juízo não se deverá 
assemelhar, certamente, a um «papão para os mal comportados», mas sim um julgamento 
onde o Amor misericordioso, terá a ultima palavra. 
«Tinha fome, tinha sede, era nu, estava doente, preso, refugiado, deficiente, idoso, em em-
brião numa barriga de mulher…». Eis o depois da morte: cortaremos a meta das obras de 
misericórdia.  
Na entrevista ao Papa Francisco (15 setembro de 2015), Aura Miguel perguntou-lhe no fim 
como imaginava a eternidade. «Quando era mais novo - respondeu Francisco -, imaginava-a 
muito aborrecida. Agora, penso que é um Mistério de encontro. É quase inimaginável, mas 
deve ser algo muito bonito e maravilhoso encontrar-se com o Senhor».     

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 26  «O Senhor é a minha luz 
e a minha salvação» 

 

1ª Leitura - Livro do Génesis (Gen 15,5-12.17-18)  
Deus estabelece a aliança com Abraão   

2ª Leitura - Epístola do apóstolo S. Paulo aos Filipenses  
(Filip 3,17-4,1) Cristo nos transformará à imagem do seu 
corpo glorioso     

Evangelho segundo São Lucas (Lc 9,28b-36)  

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago 
e subiu ao monte, para orar.  
Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as 
suas vestes ficaram de uma brancura refulgente.  
Dois homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, 
tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, 
que ia consumar-se em Jerusalém.  
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, 
despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com Ele.  
Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: 
«Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três ten-
das: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». 
Não sabia o que estava a dizer.  
Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu 
com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao 
entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: 
«Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».  
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho.  
Os discípulos guardaram 
silêncio e, naqueles dias, a 
ninguém contaram nada do 
que tinham visto.   

Silêncio  

e Escuta 

II DOMINGO DA QUARESMA Lucas 9,29 

Enquanto orava,  
alterou-se o aspecto  

do seu rosto. 

Jesus, 

aqui estou junto de Ti. 

O meu coração está calmo  

e aberto à Tua Palavra. 

Quero ver e sentir em mim  

a Tua ternura de Pai. 

Quero escutar-Te  

e deixar que a Tua Palavra 

me aqueça e alegre  

o coração. 

Aqui estou. 

Ensina-me o que é certo  

e o que é errado, 

os caminhos de esperança  

e de misericórdia. Ámen. 

As obras de misericórdia  
ao longo da Quaresma 

2ª Semana | 21-27 de Fevereiro 

Dar pousada aos peregrinos  
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Joana Beretta 
Nome: Joana Beretta Molla 
Nascimento: Magenta (Milão), 4.Outubro. 1922  
Morte: Magenta, 28.Abril.1962  

Canonizada por João Paulo II em 2004  

Joana era a décima de uma família muito cristã de treze 
filhos. Fez a primeira comunhão aos 5 anos e meio. Teve 
dois irmãos sacerdotes (um franciscano missionário) e uma 
irmã religiosa missionária. Desde muito jovem que perten-
ceu à Acção Católica, tendo sido uma dirigente entusiasta 
deste movimento.  
Frequentou a Universidade e aos 27 anos doutorou-se em medicina e cirurgia, com 
a especialidade em pediatria. Casou-se em 1955 com Pedro Molla, formando um 
casal muito unido e feliz. Tiveram quatro filhos. 

Joana Beretta era uma médica muito competente. Diante do sacrário, agradecia a 
sua vocação de médica e pedia para estar verdadeiramente ao serviço das pessoas 
com sentimentos de misericórdia, de forma a estudar bem cada caso e ver em ca-
da doente um irmão ou irmã.  

Estando grávida do quarto filho, descobriu-se um fibroma no útero. Ao ser operada, 
pediu ao médico que salvasse quem trazia no seu ventre. Entretanto, rezava insis-
tentemente para que a criança nascesse saudável. 

Alguns dias antes do parto, colocou-se nas mãos de Deus e pediu ao médico: «Se 
for preciso decidir entre a criança e eu, não duvide: escolha a criança. É uma exi-
gência minha!». 

A 21 de abril de 1962, nasceu felizmente a criança. Era uma menina, a quem foi 
dado o nome de Joana Manuela. Mas a mãe ficou gravemente doente. Depois de 
uma semana de grande sofrimento, morreu santamente. Repetia: «Jesus, amo-te! 
Jesus, amo-te». 

Tinha 39 anos. Toda a família assistiu à sua beatificação (1994) e à sua canonização 
(16 de Maio de 2004), na qual o Papa João Paulo II a proclamou «mãe da família». 

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do séc. XX que foram misericordiosas, cada qual à 
sua maneira, p. 28-29) 

«Felizes os que, com amor, respeitam a dignidade da 

vida humana, desde a concepção até à morte.  

Alcançarão misericórdia». 


