
 

 

Março 

2016 
6 março Dom | 4º Domingo da Quaresma. Almoço co-

munitário em Sta. Beatriz.  

12 março Sáb. | Testemunho missionário. Igreja de S. 
Maximiliano às 21h.  

13 março Dom | 5º Domingo da Quaresma. Entrega 
dos envelopes da Renúncia Quaresmal. 3º aniversá-
rio da eleição do Papa Francisco. De manhã, no Se-
minário dos Olivais: Jornada Vicarial da Juventude. Às 
16h, na Portela: Festival Vicarial da Canção. 

19 março Sáb. | Solenidade de São José. Dia do Pai.  

Para reflectir 
As duras palavras do Padre Maurício Patriciello, padre de Nápoles em primeira linha contra a máfia e a 
corrupção, sobre a compra de um filho por parte de um casal gay. A criança foi comprada por 135 mil 
euros, a uma pobre mulher de origem indonésia e adotada. 

«Havia uma vez os comunistas. Tutelavam – diziam – os interesses dos pobres. Lutavam para a igualda-

de social. A libertação dos proletários. Hoje, infelizmente, já não existem.  

Havia uma vez as feministas. Tutelavam – diziam – os interesses das mulheres. Lutavam para a igualda-

de social. A libertação das mulheres. Hoje, infelizmente, já não existem.  

Havia uma vez a Igreja. Tutelava – dizia – os interesses dos pobres e das mulheres. Lutava para a igual-

dade social. A libertação dos pobres e das mulheres. Hoje está, ainda ai, a gritar ao mundo a vergonha 

da «barriga de aluguer». Das crianças compradas como se fossem salsichas. Dos filhos retirados à mãe 

pobríssima e entregues, com o poder do dinheiro, aos ricos que podem encomendá-los e comprá-los.  

“Ninguém toque em Caim”, foi o lema gritado ao longo de muitos anos contra a pena capital. E é justo.  

Infelizmente, as mesmas pessoas que querem que «ninguém toque em Caim», fazem de tudo para  que 

se possam fazer estragos de Abel. Abel: o inocente ao qual é roubado o direito de ter um papá e uma 

mamã. Um inocente que é arrancado do peito da pessoa que o deu à luz e entregue a quem pagou  com 

dinheiro para satisfazer um seu desejo ao qual gosta de chamar “direito”.  

Saudade tirana. Que me faz desejar os antigos comunistas e feministas duros e agressivos do passado. 

Os pobres serão cada vez mais pobres. E os ricos cada vez mais ricos com os filhos dos pobres. Hão-de 

vir dias em que só aos ricos será permitido ter filhos. Seja claro: filhos gerados pelos pobres. Hão-de vir 

dias em que, estes filhos adultos pedirão explicações a quem foi comprá-los aproveitando-se da pobreza 

da sua verdadeira mãe.  

Quando nos será dado de ver uma mulher rica de um país rico dar à luz um filho para um casal pobre de 

um país pobre? Quem diria? A Igreja encontra-se a defender não tanto a fé mas a simples razão.  

É mesmo assim: o pecado antes de nos tornar pecadores, embota a vista, o juízo e a razão. 

Deus abençoe a todos. Sobretudo estas crianças tratadas como se fossem mercadoria». 

Frei Jarek,  
franciscano polaco,  

que sobreviveu ao martírio 
está em Portugal para teste-

munhar o sacrifício dos márti-
res do Perú beatificados no dia 

5 de Dezembro de 2015.  
12 de Março | 21h  

Igreja de S. Maximiliano K.  

 

 

“Confessarmo-nos diante de um sacerdote - afir-

ma o Papa Francisco - é uma forma de deixar a 
vida nas mãos e no coração de uma outra pessoa, que naquele momento age em 
nome e por conta de Jesus. É um modo de sermos concretos e autênticos: estarmos 
perante a realidade, olhando para outra pessoa, e não nos vermos apenas refletidos 
no espelho”. 

É difícil confessar-se? É difícil falar do nosso pecado? Instintivamente achamos que sim. 

Porque é algo que nos incomoda e que provoca «vergonha».  O Papa Francisco em várias 
ocasiões interveio para dizer que, afinal, a vergonha não é um sentimento totalmente nega-
tivo. E que não ultrapassamos a vergonha com as nossas tentativas de justificação, de fuga 
ou de autoabsolvição. Mas sim, deixando-nos reconciliar e tocar pela misericórdia do Pai 
que não se cansa de perdoar. 
Confessar-se, parece-nos uma humilhação, quase um ficar nu e sem defesas, constrangidos 
a mostrar a parte pior da nossas alma, a que preferimos manter fechada na arrecadação e 
longe dos olhos alheios. 
Achamos que aquilo que «não se vê» não existe ou, pelo menos, não afeta a nossa vida. 
Convencemo-nos que o pecado é inócuo, porque não afeta os outros, porque  é fazer tudo 
o que os outros fazem, porque não só pior do que outros… 
Hoje é costume «interpretar»  o nosso pecado, minimizar o mal, relativizar o que é justo e o 
que é errado, tudo dentro de uma lógica narcisista, onde o problema sério é o meu bem-
estar pessoal. 
Quem se acha justo, por um lado confia a sua vida à exaltação do seu eu, mas por outro 
lado sofre, porque se julga sempre sozinho e vive preocupado com a sua imagem e com a 
necessidade de lutar sozinho contra o mal. 
Colocarmo-nos diante de Deus, e não do nosso «espelho», mete medo… mas é o caminho 
do encontro com Alguém que nos surpreende com a sua ternura e o seu amor.  
Esta é a extraordinária experiência na confissão, bem expressa no salmo  31: «Feliz daquele 
a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado». 

Frei Fabrizio 

2016 



1ª Leitura - Livro de Josué (Jos 5, 9a. 10-12) Tendo entrado na 
terra prometida, o povo de Deus celebra a Páscoa.  

2ª Leitura - Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Corín-
tios  (2 Cor 5, 17-21 ) «Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo». 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 15, 1-3.11-32) 

IV DOMINGO DA QUARESMA Salmo 33 
«Saboreai e vede  
como o Senhor  

é bom» 

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos 
de Jesus, para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam 
entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com eles».  
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha dois 
filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me 
toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho 
mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante 
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto 
tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar 
privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, 
que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele 
matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém 
lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu 
pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me em-
bora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra 
ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos 
teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele 
estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e correu a 
lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. 
Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. 
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e 
matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. 
Ora o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproxi-
mar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e 
perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão 
voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e 
salvo’. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora 
instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te 
sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um 
cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando 
chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má 
vida, mataste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre 
comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e 
alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi reencontrado’».  

As obras  
de misericórdia  
na Quaresma 

4ª Semana | 6-12 março 

Assistir os enfermos  
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Faustino Magro 
Nome: Faustino Pérez-Manglano Magro 
Nascimento: Valência (Espanha), 4.Agosto. 1946  
Morte: Valência (Espanha), 3.Março. 1963 

Declarado Venerável pelo Papa Bento XVI em 2011  

Faustino, filho de um médico, era o mais velho de quatro ir-

mãos. Aos 6 anos, entra num Colégio dos Marianistas, onde 
ficará da primeira classe até à morte, com 17 anos. 
Era um jovem cheio de vida, exuberante, simpático, sempre 
alegre. Amava o desporto, os acampamentos e o contacto com 
a natureza. Adepto do Valência Club de Futebol, mencionava os resultados dos jo-
gos no seu diário, no meio dos pensamentos espirituais.  
Por exemplo, no dia 26 de Outubro de 1960, escreve: «Recebi a Comunhão durante 
o recreio. É fantástico: para a Jornada Missionária o Colégio recolheu mais de 
100.000 pesetas. Falei dez minutos com Jesus. Rezei o terço. Que pena! A Espanha 
perdeu em Londres por 4 a 2 contra a Inglaterra. Marcadores dos golos espanhóis: 
Suaréz e De Sol. 
No seu diário, encontram-se simpaticamente encostados os resultados desportivos, 
as brincadeiras no recreio, a vida na escola, os programas da televisão, o tempo da 
oração do terço, assim como as faltas ou algum litígio em casa. 
Sobressai uma profunda unidade humana e espiritual. Fala com a mesma naturali-
dade e simplicidade com Nossa Senhora, com Jesus,  com os amigos ou com os pais. 
A sua fé faz inteiramente parte da sua vida, e a sua vida é unida à sua fé pessoal. 
Vive de maneira extraordinária o tempo da doença, oferecendo os seus sofrimentos 
e acolhendo-os com grande coragem. 
Escreve no dia 21 de fevereiro de 1961: «Às 10h acordei com dores. Escrevi até às 
12h. Continuava a sofrer. Às duas da tarde fomos ao aeroporto para apanhar ar. De 
regresso a casa, apanhou-me uma dor terrível e às 19h Pura deu-me uma injeção; e 
com esta são 55…!». Apesar disto, continua a dedicar-se ao estudo. O seu segredo é 
a sua vida interior. Vive uma vida de profunda união com Cristo.  
A doença de Hodgkin foi a causa da sua morte em 1963. Tinha apenas 17 anos. 

«Felizes os que escutam a voz de Deus, quando bate à 

porta dos seus corações e o deixam entrar.   

Alcançarão misericórdia». 


