
 

 Abril 2016 

 3 abril | II DOMINGO DA PÁSCOA. Domingo da Divina Misericórdia.  

4 abril | Segunda. Solenidade litúrgica da Anunciação de Nossa Senhora. Haverá uma 
única Eucaristia concelebrada pelos freis às 18h30 na Igreja de São Maximiliano. Nessa 
Eucaristia, alguns candidatos à Ordem Franciscana Secular irão professar na fraternida-
de OFS de S. Maximiliano. 

 8-10 abril | Retiro Jovens no Convento do Sagrado Coração de Jesus (Monte Estoril).  

10 abril | III DOMINGO DA PÁSCOA. Início da Semana das Vocações. Jornada Diocesana 
da Juventude (Cascais).  

16 abril | Sábado. Escutar a Cidade. Encontro no âmbito do Sínodo Diocesano. Igreja de 
São Maximiliano, das 15.30 às 17.30.  

17 abril | IV DOMINGO DA PÁSCOA. Domingo do Bom Pastor. Dia Mundial das Vocações. 
No Colégio Valsassina das 13 às 17: 1ª Festa das Nações: Música, cultura, gastrono-
mia (pratos de vários Países) e animação. Veja o cartaz do evento numa das três Igrejas 
e escreva-se até ao dia 14 de Abril (Comissão eventos da Paróquia de S. Maximiliano). 

Escutar a Cidade foi uma proposta no 

caminho do sínodo diocesano que teve 

como expressões mais visíveis seis ses-

sões realizadas no Fórum Lisboa e múlti-

plas notícias e reportagens saídas em 

vários meios de comunicação social.  

Escutar a Cidade foi um processo de 

escuta prolongada e atenta às fronteiras e 

para lá das fronteiras da nossa cidade. 

Desse processo resultam para nós desafi-

os e imperativos que gostaríamos de par-

tilhar com toda a Igreja diocesana e ver 

presentes nos trabalhos e nas conclusões 

da assembleia sinodal de novembro de 

2016. 

O Documento final com os contributos 

para o Sínodo da Diocese será apresenta-

do na Igreja de São Maximiliano no dia 

16 de Abril, das 15.30 às 17.30.  

«Ajuda-me, Senhor, para que (…) 

os meus olhos sejam misericordiosos, de modo 

que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas 

pela aparência externa, mas perceba a beleza 

interior dos outros e possa ajudá-los (…); 

o meu ouvido seja misericordioso, de modo 

que eu esteja atenta às necessidades do próxi-

mo e não me permitais permanecer indiferente 

diante de suas dores e lágrimas (…); 

a minha língua seja misericordiosa, de modo 

que eu nunca fale mal do próximo; que eu te-

nha para cada um deles uma palavra de con-

forto e de perdão (…); 

as minhas mãos sejam misericordiosas e 

transbordantes de boas obras (…); 

os meus pés sejam misericordiosos, levem sem 

descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a 

fadiga e o cansaço (…); 

o meu coração seja misericordioso, para que 

eu seja sensível a todos os sofrimentos do pró-

ximo»  

In Diário de Sta. Faustina (163),  

citado pelo Papa Francisco. 

 

 

OS NOMES  
DESTE DOMINGO 
Este segundo Domingo da Páscoa, que em Portugal se costuma chamar 
Domingo de Pascoela teve e tem muitos outros títulos que é bom conhe-
cer para descobrir a sua riqueza e significado para a nossa vida cristã.  

Domingo in Albis 
O nome Domingo in Albis (deponendis), significa: “Domingo em que são 
depostas as vestes brancas. Tem a ver com o rito do Batismo celebrado 
na solene Vigília Pascal, na qual os adultos recém-batizados vestiam uma 
alva (veste branca), sinal da vida divina recebida (“revestidos de Cristo”). 
Esta alva era levada ao longo de toda a semana, chamada a Oitava da Páscoa, até ao Domingo 
sucessivo, chamado, portanto: Domingo em que se depõem as vestes brancas.   

Domingo de São Tomé 
Este título é utilizado sobretudo na Igreja ortodoxa, que utiliza esta dicção, porque neste Do-
mingo é lido o Evangelho em que se fala da incredulidade de São Tomé (João 20,26-29).  
Domingo Quasimodogeniti 

A Igreja luterana utiliza este nome que se refere à antífona inicial da liturgia que diz: 
“Quasimodo geniti infantes…», que significa: «Como crianças recém-nascidas, desejai o leite 
espiritual, que vos fará crescer e progredir no caminho da salvação». 

Domingo da Divina Misericórdia 

O Papa João Paulo II, no ano 2000, proclamou este Domingo como Festa da Divina Misericórdia. 
Como nasceu esta intuição? O culto da Divina Misericórdia deve-se a Santa Faustina Kowalska 
(cf. na terceira página da nossa folha o perfil dela), a mística polaca que João Paulo II canonizou 
durante o Ano Santo de 2000. O Papa polaco era muito devoto a esta Santa, assim como à Divi-
na Misericórdia, como testemunha a sua segunda Encíclica, escrita em 1980: Dives in Misericór-
dia, em que fala de Deus, rico de misericórdia.  

Jesus misericordioso apareceu, numa revelação privada a Santa Faustina, comunicando-lhe o 
desejo de instituir esta festa: «Eu desejo que haja uma festa da Misericórdia, quero que a ima-
gem que pintarás com o pincel, seja solenemente benzida no primeiro Domingo depois da Pás-
coa, este Domingo deverá ser a festa da Misericórdia».  
Não faltam sugestões para viver este extraordinário  Domingo da Páscoa, o Domingo mais im-
portante neste ano jubilar dedicado à misericórdia, em que, com São Tomé, somos chamados a 
repetir diante do Crucificado-Ressuscitado: «Meu Senhor e meu Deus».  

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 117 Dai graças ao Senhor, porque Ele é 
bom, porque é eterna a sua misericórdia.  

1ª Leitura - Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 5,12-
16) «Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma 
multidão de homens e mulheres».  

2ª Leitura - Leitura do Livro do Apocalipse  (Ap 1,9-11a) 
«Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos séculos». 

Evangelho de São João (Jo 20,19-31) 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se encon-
travam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se 
no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco».  
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-
lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles 
a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».  
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com 
eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: 
«Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir 
nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no 
lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei».  
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa 
e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, 
apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja con-
vosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê 
as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu 
lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respon-
deu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam 
sem terem visto».  
Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus 
discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, po-
rém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Mes-
sias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a 
vida em seu nome.   

II DOMINGO DE PÁSCOA João 20,29 

Felizes os que acreditam 

sem terem visto 

Obrigado, ó Pai,  

porque todas as semanas  

nos chamas também a nós,  

quando “no dia do Senhor  

convocas o teu povo  

para celebrar aquele que é  

o Primeiro e o Último,  

o Vivente que venceu  

a morte”. 

Pedimos-Te, como filhos:  

“dá-nos a força do Espírito,  

para que, quebrados  

os laços do mal,  

te ofereçamos o serviço  

da nossa obediência  

e do nosso amor,  

para reinar com Cristo  

na glória”.  

Ámen 

 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|13 
   

Faustina Kowalska 
Nome: Maria Faustina Kowalska 

Nascimento: Glogowier (Polónia), 25.Agosto.1905  

Morte: Pradnic (Polónia),5.Outubro. 1938  

Canonizada por João Paulo II em  30 de Abril de 2000.  

Nasceu na Polónia de Mariana Kowalska e Estanislau Kowalski, 

terceira de dez filhos, foi batizada com o nome de Helena. A 
família era muito religiosa e Helena foi formada cristãmente.  

A sua vocação manifestou-se quando tinha apenas sete anos, mas sendo de uma família 
pobre, pôde frequentar a escola somente três anos e depois dedicou-se ao trabalho como 
mulher de limpeza. 
Aos 19 anos, foi autorizada pelos pais a deixar a família e o emprego para entrar na vida 
religiosa. Depois de ter sido rejeitada por muitos conventos, no dia 1 de Agosto de 1925, foi 
acolhida na Congregação das Irmãs da Beata Virgem Maria da Misericórdia em Varsóvia. No 
dia 30 de Abril de 1926 (há 90 anos) iniciou o noviciado, recebendo o nome de “Irmã Maria 
Faustina”. Como não tinha estudos, foi cozinheira, jardineira, porteira. Simples e sempre 
disponível para servir. 
No dia 22 de Fevereiro de 1931, estando na cela, teve uma aparição. Viu Jesus vestido de 
branco com uma mão erguida para abençoar e a outra no peito, do qual saíam dois raios de 
luz, um vermelho e outro branco. Jesus  disse-lhe: «Manda pintar uma imagem segundo 
este modelo e escreve nela estas palavras: “Jesus, confio em ti”. Desejo que essa imagem 
seja venerada na vossa capela e depois em todo o mundo». Jesus disse-lhe, ainda, que o 
segundo Domingo da Páscoa devia ser o Domingo da Misericórdia. As superioras  não deram 
crédito a esta e a outras aparições. Passados três anos, um seu confessor acreditou nas suas 
palavras e ajudou-a a encontrar um pintor. 
Irmã Faustina, sem deixar de exercer as tarefas comunitárias, foi escrevendo um diário. 
Considerava-se a “secretária da Divina Misericórdia”.  A saúde era frágil e, apenas com 31 
anos, partiu para o Céu. O Papa João Paulo II reconheceu a santidade da Irmã Faustina e 
decretou o segundo domingo da Páscoa como o dia da Divina Misericórdia. 
O Ressuscitado deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados precisamente no dia 
de Páscoa 

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à sua 
maneira, p. 6-7) 

Felizes os que acreditam que Jesus  

é o rosto da misericórdia do Pai e nele confiam.  

Alcançarão misericórdia. 


