
 

 

Março 

2016 
13 março Dom | 5º Domingo da Quaresma. 

Entrega dos envelopes da Renúncia Quares-
mal. 3º aniversário da eleição do Papa Fran-
cisco. Jornada Vicarial da Juventude e Festi-
val Vicarial da Canção (às 16h, na Portela). 

19 março Sáb. | Solenidade de São José. Dia 
do Pai. Na Igreja de Sta. Clara às 14h30: “A 
última Ceia de Jesus” Espetáculo da Páscoa 
pelo Grupo de Artistas de Sta. Clara.  

 ACAGRUP por Secções.  

20 março Dom | Domingo de Ramos. XXXI Dia 
mundial da Juventude. Entrega nas igrejas 
dos envelopes da renúncia quaresmal. 

21 março Seg. | Início da Semana Santa e da 
Primavera.  

25 de Março | SEXTA-FEIRA SANTA 

Via-Sacra da Misericórdia 
Bairro do Condado | 21.30 HORAS 

 
 

No Ano Jubilar da Misericórdia convidamos todos 

os fiéis da Unidade Pastoral Franciscana a parti-
cipar na Via-Sacra da Sexta-Feira Santa que se 
realizará no Bairro do Condado: da Associação 
dos Invisuais (ao lado da Junta) até à Igreja de 
São Maximiliano.  
Com esta Via Sacra, acompanhando Jesus que 
na Paixão revela o rosto misericordioso do Pai, 
somos chamados a atualizar as «obras de miseri-
córdia» e tornarmo-nos instrumentos de amor e 
de paz. 
Os vários grupos: leitores, coros, jovens, cate-
quistas escuteiros, acólitos, famílias, comissões, 
etc. são convidados a colaborar na organização.  

 
Os Freis 

Viver porque 

sim? 
Grande parte do debate em torno da eutaná-

sia rapidamente se encaminhou para o nível da 
suspeição e para a confusão, evitando desde 
logo um mais do que necessário esclarecimento 
de conceitos. Há opiniões pensadas e funda-
mentadas que precisam de ganhar mais espaço 
mediático, para lá da preocupação dos likes e 
soundbites.  
Em primeiro lugar, porque estamos a falar de 
temas centrais para a definição do que é a hu-
manidade, como a dor, o sofrimento e a morte. 
Sabe-se que a dor nem sempre é negativa, 
pode ser um prelúdio de algo melhor (como 
tantas vezes aconteceu na arte) ou um alerta, 
mas também é verdade que às vezes se torna 
insuportável e pode levar um ponto de deses-
pero que é difícil de superar. 
O pensamento católico não propõe um sofri-
mento sem controlo nem o encarniçamento 
terapêutico. São dois bons conceitos para co-
meçar o debate - eu bem sei que para muitos 
esta não é uma questão religiosa, a não ser que 
seja para criar cartazes ou campanhas 
‘humorísticas’ nas redes sociais. 
Acompanhar e ajudar são conceitos centrais na 
nossa tradição religiosa, em relação aos doen-
tes - matéria tão séria que até ficou plasmada 
numa das obras de misericórdia. Seria um erro 
reduzir a discussão a questões técnicas e jurídi-
cas, apesar da sua notável importância, esque-
cendo dimensões sociais e espirituais que estão 
intimamente ligadas à vida e à busca de sentido 
de cada pessoa. Até porque a tentação de pura 
e simplesmente eliminar quem sofre, que está 
'a mais', acompanha uma boa parte da histó-
ria… 

Octávio Carmo  
(Agência Ecclesia) 

 

 

É mesmo difícil sintetizar estes três anos do pontificado do 
Papa Francisco. São tantas as palavras, os gestos, os even-
tos que mereciam ser lembrados.  

E, sobretudo, porque apesar de ter um trato simples, sorridente e manso, o Papa Francisco avança 

com a firmeza e a força de um «caterpillar», neste mundo «moderno» marcado pela indiferença e 
pelo atordoamento. É como um faixo de luz que deixa para trás tantas sementes grávidas de espe-
rança, cujos frutos as gerações vindouras certamente terão a alegria de colher! 
Perante tantos temas, terrivelmente atuais, o Papa Francisco continua a sacudir e interpelar as nos-
sas consciências. Os contínuos ataques terroristas estão a prostrar o Ocidente e a gerar sentimentos 
de medo e insegurança em todos nós. As ondas bíblicas de refugiados estão a provocar reações de 
defesa, muros e fronteiras fechadas, novos campos de concentração, onde até as crianças são 
amontoadas como animais! «Onde está o teu irmão?» - repetiu com voz decidida e profética o Papa 
Francisco na ilha de Lampedusa, onde quase todos os dias chegam barcos de fugitivos.  
Desta primeira viagem, a mais significativas e simbólica, que devia servir para acordar o nosso mun-
do, parte a missão deste Papa que quer contrariar a ideologia imperante da «modernidade», uma 
máquina que continua a dilatar a miséria dos mais pobres e a aumentar as injustiças. Não é 
«comunismo», repetiu muitas vezes, é «seguir e viver o Evangelho». 
As pessoas precisam sim de palavras, mas sobretudo do «testemunho da misericórdia de 
Deus» (7.07.2013). E neste testemunho, a primeira a ser empurrada é a Igreja: «como queria uma 
Igreja pobre para os pobres», «uma Igreja em saída», «uma Igreja hospital de campanha», imagem 
do rosto misericordioso de Deus. E não uma Igreja onde domina o «terrorismo das fofoquices», o 
«carreirismo», a «luta pelo poder», os «abusos sexuais» (um padre pedófilo, denunciou, é um demó-
nio que devora um inocente, enquanto deveria mostrar-lhe o rosto de Deus). 
Neste mundo - é outro tema forte do Papa Francisco - está em ato uma «terceira guerra mundial aos 
pedaços», por isso é dever de todos, crentes e não crentes, construir a paz, porque «a paz é um bem 
que ultrapassa cada barreira, é um bem para toda a humanidade» (1.09.2013). 
Outro tema, é o da vida e da família. É preciso mostrar toda a «beleza e santidade da família»: não é 
verdade, disse o Papa em várias ocasiões, que ter muitos filhos é causa de pobreza (esta é neocolo-
nização!!!); e os filhos precisam de um pai e de uma mãe para o seu natural desenvolvimento.  
Com certeza, não ha tempo para ler e acompanhar tudo o que Francisco diz e faz, contudo procura-
mos não ler apenas os títulos dos jornais: encontraremos «a força extraordinária da ternura de 
Deus» que este Papa encarna! 

Frei Fabrizio 
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Salmo 125  Grandes maravilhas  
 fez por nós o Senhor.  

1ª Leitura - Livro de Isaías (Is 43, 16-21) «Vou realizar 
uma coisa nova: matarei a sede ao meu povo».  

2ª Leitura - Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Filipenses  (Filip 3, 8-14) «Por Cristo, considerei todas as 
coisas como prejuízo, configurando-me à sua morte». 

Evangelho segundo São João (Jo 8,1-11) 

Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras.  
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e to-
do o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou 
a ensinar.  
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mu-
lher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio 
dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés 
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?».  
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem 
pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou 
a escrever com o dedo no chão.  
Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: 
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira 
pedra».  
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão.  

Eles, porém, quando ouviram 
tais palavras, foram saindo um 
após outro, a começar pelos 
mais velhos, e ficou só Jesus e 
a mulher, que estava no meio.  
Jesus ergueu-Se e disse-lhe: 
«Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou?».  
Ela respondeu: «Ninguém, 
Senhor».  
Disse então Jesus: «Nem Eu te 
condeno. Vai e não tornes a 
pecar»  

V DOMINGO DA QUARESMA João 8,1-11 
«Quem de entre vós  
estiver sem pecado  

atire a primeira pedra» 

As obras  
de misericórdia  
na Quaresma 

5ª Semana | 6-12 março 

Dar de beber  

a quem tem sede  

Jesus, 
obrigada pela luz  
que fazes brilhar  
dentro de mim 
junto ao meu coração. 
O meu amor aos outros  
acende-se de novo. 
Sinto-me mais capaz  
de perdoar aqueles  
que de alguma forma  
me magoaram  
e entristeceram. 
Contigo a meu lado  
a minha força 
é bem maior…. 
Obrigada meu Jesus! 
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Mulheres mártires da Misericórdia 
No passado dia 4 de Março, no Iémen 
foram trucidadas 4 Irmãs das Missioná-
rias da Caridade - Ir. Anselma, Ir. Mar-
garida, Ir. Reginette e Ir. Judite - junta-
mente com outros 11 colaboradores. Os 
pormenores do massacre de Aden, le-
vam à esta conclusão: foi em ódio à Fé. 
Uma matança decidida e realizada con-
tra a presença cristã no Iémen.  

As irmãs mortas, os colaboradores, a capela, o crucifixo, o sacrário, tudo metodica-
mente destruído! 

«Eram as 8.30 e na Mother Theresa's house os oitenta hospedes, idosos e deficien-

tes, entre os quais também crianças, estavam a tomar o pequeno almoço. Os terro-

ristas chegaram diante do edifício, que, apesar das ameaças já recebidas pelas ir-

mãs, não era controlado nem por um soldado. Foi fácil, portanto, entrar e surpre-

ender as irmãs e o pessoal do instituto: cozinheiras, enfermeiros, voluntários, quer 

iemenitas que etíopes, vários destes cristãos. A única que sobreviveu ao massacre, 

foi a Irmã Sally, a superiora. Por um acaso encontrava-se na despensa e ouviu o mo-

torista gritar em inglês: «Escondam-se, matam-nos», e depois um tiro. O homem já 

estava morto e a irmã ficou, gelada, onde estava, atrás de uma porta e, incrivel-

mente, os assassinos não a viram». «Queremos matar os cristãos», gritou um deles. 

Depois todos os presentes foram levados para fora, no jardim. Ouviram-se gritos e 

outros tiros, um atrás de outro, e depois o silêncio. Quando chegou a polícia ieme-

nita encontrou no terreno quinze mortos: as irmãs e onze colaboradores. Estes últi-

mos foram todos assassinados com um tiro na cabeça, uma autêntica execução. 

Enquanto as irmãs - Ir. Anselma, 57 anos, indiana; Ir. Margarida, 44 anos, ruandesa; 

Ir. Reginette, 32 anos, ruandesa; e Ir. Judite, 41 anos, queniana - foram atingidas no 

rosto e desfiguradas, e depois assassinadas».  

«Bem-aventurados os que são insultados e perseguidos 

por minha causa. Alcançarão misericórdia». 


