
 

 

Março 

2016 
29 fev Segunda | Encontro de Formação dos 

Peregrinos a Fátima 2016. Sta. Clara, às 21h.  

3 março Quinta | Apresentação das 24horas 
para o Senhor (cf. Programa ao lado) em 
lugar da Noite da Palavra. Às 21h em cada 
Igreja da Unidade Pastoral.  

4/5 março Sexta e Sábado | 24 horas para o 
Senhor.  

6 março Dom | 4º Domingo da Quaresma. 
Almoço comunitário em Sta. Beatriz. Adultos 
€ 7,50; crianças até aos oito anos € 3,50. 

13 março Dom | 5º Domingo da Quaresma. 
Entrega dos envelopes da Renúncia Quares-
mal. 3º aniversário da eleição do Papa Fran-
cisco. De manhã: Jornada Vicarial da Juventu-
de (Seminário dos Olivais). É preciso inscrever
-se. À tarde: Festival da Canção (auditório da 
Portela). 

24 HORAS PARA  

O SENHOR 

No Ano da Misericórdia  

uma experiência forte de adoração  

e reconciliação encarecidamente  

promovida pelo Papa Francisco. 

 

4 DE MARÇO  

IGREJA DE STA. CLARA DE ASSIS 

19h Eucaristia,  

Exposição do Santíssimo  

e tempo de confissão até às 24h.  

5 DE MARÇO  

IGREJA DE S. MAXIMILIANO KOLBE  

8h Eucaristia,  

Exposição do Santíssimo  

e tempo de confissão até às 12h.  

IGREJA DE STA. BEATRIZ DA SILVA 

12h30 Exposição do Santíssimo, 

recitação da Hora intermédia. 

Tempo de confissão até às 17h.  

17h30 Eucaristia. 
 

NB. No tempo em que o Santíssimo 

estará exposto, haverá sempre vários 

confessores à disposição para confes-

sar crianças, jovens, adultos de toda a 

Unidade Pastoral. Não haverá por isso 

às liturgias penitenciais à noite. 

 

 

24 horas 
para o Senhor  

Aproxima-se o terceiro aniversário do pontificado do Papa Francisco que cai tam-

bém este ano no meio do tempo quaresmal e em pleno Ano da Misericórdia. Se que-
remos encontrar uma palavra-chave para ler este pontificado, não é difícil: 
“Misericórdia”. É o amor visceral com que Deus nos ama e quer vencer esta globaliza-
ção da indiferença em que mergulhamos. 

Se calhar já estamos cansados de ouvir a palavra «misericórdia», mas Deus não se cansa de 

oferecer o seu amor misericordioso, ou «visceral», como ama repetir o Papa Francisco.  
Mas afinal o que significa acolher e viver a Misericórdia de Deus? Resumindo todas as inter-
venções do Papa Francisco, o documento sobre o Ano da Misericórdia, a sua mensagem 
para esta Quaresma, tantos seus gestos… podemos dizer que misericórdia significa «não ter 
medo» de nos abeirar do sacramento do perdão, e praticar as obras de misericórdia corpo-
rais e espirituais. 
Dois percursos paralelos, como a linha do comboio: misericórdia recebida (sacramento da 
confissão), misericórdia oferecida (obras de caridade). 
Porém, é preciso dizer que o sacramento da confissão está muito em crise: quanto e como 
se confessam os cristãos? Cristãos, significa em primeiro lugar os pais e os consagrados, os 
catequistas e os animadores, os jovens e todo o povo de Deus.  
O cristão que não se confessa, diz o Papa Francisco, corre o perigo de fazer como o cão: 
«lamber com a língua as feridas do pecado». Deste modo, não saímos da nossa miséria, con-
tinuamos desconfiados a ficar com as nossas feridas. E «esta, acrescenta Francisco, é uma 
doença narcisista que só traz amargura. Existe um prazer na amargura, um prazer doentio». 
São palavras fortes que devem sacudir a nossa consciência neste tempo quaresmal. Certa 
recusa ao sacramento da reconciliação - «não tenho pecados! Porquê confessar-me a um 
padre?», etc. - acaba por ser uma defesa narcisista. «Temos apenas, diz o Papa, de ser 
honestos connosco… Pedir a graça de nos reconhecermos pecadores… Quanto mais reco-
nhecermos que precisamos de ajuda… mais depressa somos inundados com o seu abraço de 
Graça».  
As “24 horas para o Senhor” que iremos ter na nossa Unidade Pastoral Franciscana de 4 a 5 
de março são uma bela oportunidade de oração intensa e de reconciliação.      

Frei Fabrizio 

Ano VI I   nº  23 | 28 Fevereiro | 2016 



Salmo 26  «O Senhor é clemente  
e cheio de compaixão» 

 

1ª Leitura - Livro do Êxodo (Ex 3, 1-8a.13-15) 
«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»  

2ª Leitura - Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Coríntios  (1 Cor 10, 1-6.10-12)  A vida do povo com Moi-
sés no deserto foi escrita para nos servir de exemplo. 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 13, 1-9)  
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos man-
dara derramar o sangue de certos galileus, juntamente 
com o das vítimas que imolavam.  
Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos 
os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E 
aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao cair, 
atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que 
todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos 
que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de 
modo semelhante.  
Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem 
tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os 
frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse 
então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar 
frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la. 
Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’.  
Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar 
ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em 
volta e deitar-lhe adubo. Talvez 
venha a dar frutos. Se não der, man-
dá-la-ás cortar no próximo ano».  

Reconcilia 

Incondicionalmente 

III DOMINGO DA QUARESMA Mateus 4,17 

Arrependei-vos. 
Está próximo  

o Reino dos Céus 

Jesus 

não tenho muito para Te dar. 

Digo-Te que sim com a cabeça  

mas o meu coração continua  

a pensar só em mim… 

Digo-Te que sim mas depois 

desanimo  

na primeira dificuldade,  

na primeira oportunidade… 

Jesus, 

ensina-me a ver-Te melhor… 

liberta o meu coração  

do comodismo. 

Tu que nunca me abandonas  

e que me amas… 

Jesus, com o Teu amor… 

quero aprender a Amar. 

As obras de misericórdia  
ao longo da Quaresma 

3ª Semana | 28 fev a 4 março 

Vestir os nus  

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|8 
   

Karl Leisner 
Nome: Karl Maria Leisner 
Nascimento: Rees (Alemanha), 28.Fevereiro. 1915  
Morte: Planneng (Alemanha), 12.Agosto.1945  

Beatificado por João Paulo II em 1996  

Karl, educado na fé cristã, desde jovem que fez parte das 
várias organizações juvenis católicas, das quais foi dirigente. 
Alimentava a sua fé, meditando na Palavra de Deus e parti-
cipando na Eucaristia.  
Em 1933, tinha ele 18 anos, Hitler suprimiu todas as asso-
ciações católicas. Karl sentiu que a sua vocação era ser sacerdote. Estudou teologia 
na Universidade de Munster. Em 1939 foi ordenado diácono mas, por causa da 
tuberculose, teve de ir para o sanatório. 
Entretanto, rebentou a Segunda Guerra Mundial e foi denunciado como sendo con-
tra o ditador Hitler. Por isso, foi deportado para o campo de concentração de 
Dachau, juntando-se aos padres presos pelos nazis. Assistia à Missa todos os dias, 
que era autorizada às 4.30 da madrugada, antes dos trabalhos forçados. Esperava 
pelo dia da sua ordenação sacerdotal. 
Em 1944, chegou Gabriel Piquet, um bispo francês, também ele deportado. Karl 
pediu-lhe que o ordenasse padre. Os prisioneiros, num gesto de misericórdia, aju-
daram-no. Fizeram um báculo de madeira, uma mitra, um paramento. Tudo muito 
pobre e em segredo. 
Num domingo, o diácono Karl, vestido com o pijama às riscas, recebeu a ordenação 
sacerdotal. Estava muito feliz mas tão cansado que, só dez dias depois conseguiu 
celebrar a sua primeira e última Eucaristia. 
Poucos meses depois, terminou a Segunda Grande Guerra. Chegaram os soldados 
americanos e todos os prisioneiros foram libertados. Mas o jovem padre Karl estava 
tão desabilitado que foi internado num sanatório, onde morreu apenas com 30 
anos. 
As últimas palavras que tinha escrito no seu diário espiritual foram: «Ó Altíssimo, 
abençoa também os meus inimigos».  
Karl Leisner foi beatificado por João Paulo II a 23 de Junho de 1996, em Berlim. 

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do séc. XX que foram misericordiosas, cada qual à 
sua maneira, p. 72-73) 

«Felizes os sacerdotes, ministros da reconciliação,  

que são um sinal da misericórdia de Deus.  

Alcançarão misericórdia». 


