
 

 Abril 2016 

17 abril | IV DOMINGO DA PÁSCOA. Domingo do Bom Pastor. 
Dia Mundial das Vocações. No Colégio Valsassina das 13h 
às 17h: 1ª Festa das Nações: Música, cultura, gastronomia 
(pratos de vários Países) e animação. Últimos lugares.  

18 abril | Segunda-feira. Último encontro de preparação Pere-
grinação a Fátima do Grupo 8-12. Sta. Clara às 21h. 

19 abril | Terça-feira. Reunião animadores jovens (da Unidade 
Pastoral). Sta. Beatriz às 21h. 

20 abril | Quarta-feira. Reunião Secretariados da Catequese 
das três Igrejas. Sta. Clara às 21h. 

23/24 abril | Sábado/Domingo. ACAGRUP (Acampamento 
Escuteiros, com os Pais) no 12º Aniversário do Agrupamen-
to Bela Vista. 

24 abril | V DOMINGO DA PÁSCOA. Almoço comunitário em 
Sta. Beatriz. Assembleia OFS em Sta. Clara.  

25 abril | Segunda-feira. Dia da Liberdade, feriado. Festa de 
São Marcos evangelista.  

EM ALENQUER: Celebração dos 800 anos da chegada dos Fran-
ciscanos a Portugal: 1216-2016 
PROGRAMA:  
8.30 - Saída de autocarro de Sta. Clara inscrições nos cartórios 
das várias Igrejas) 
10h00 – Chegada-acolhimento  
10h30 – Peregrinação a pé ao Convento de S. Francisco 
- Entrada pela “Porta Santa” - visita ao Convento – descida até 
ao Parque Urbano da Romeira 
12h30 – Inauguração de monumento assinalando os 800 anos 
da chegada dos Franciscanos a Alenquer, junto ao Convento de 
Santa Catarina: 
13h00 – Almoço (farnel) no Parque Urbano da Romeira: 
14h30 – Saudação pelo Presidente da FFP (Pavilhão Municipal)  
15h00 – Conferência: “800 anos da chegada dos Franciscanos a 
Alenquer: evangelização e misericórdia” (D. Manuel Clemente). 
16h00 – Missa e envio (entrega do Tau “itinerante”). 
17h30 – Lanche e regresso a Lisboa (chegada às 19h).  

No dia 9 de Abril, a nossa comunidade franciscana acolheu o 

frei Evilásio Andrade Silva, da Província de Brasília que, depois 

de quatro anos ao serviço do Sacro Convento em Assis, irá 

ficar connosco ao longo de 6 meses. Ao frei Evilásio desejamos 

as boas vindas na certeza que irá enriquecer a vida da comuni-

dade dos freis e de toda a Unidade Pastoral. 

O ofertório do dia 24 
de Abril, nas Igrejas 
será para a Caridade 
do Papa Francisco. 

Neste dia, que é como que o 

coração do Ano Santo da 
Misericórdia, o meu pensa-
mento dirige-se a todas as 
populações que mais têm 
sede de reconciliação e de 
paz.  

Penso, em particular, aqui na 
Europa, no drama de quem 
sofre as consequências da 
violência na Ucrânia: de 
quantos permanecem em 
terras assoladas pelas hostili-
dades que já causaram vários 
milhares de mortos, e de 
quantos - mais de um milhão 
- foram obrigados a deixá-las 
devido à grave situação que 
perdura. Ficam envolvidos 
sobretudo idosos e crianças.  

Além de os acompanhar com 
o meu pensamento constante 
e com a minha oração, quis 
decidir promover um apoio 
humanitário a seu favor.  

Para esta finalidade, terá 
lugar uma coleta especial em 
todas as igrejas católicas da 
Europa no domingo 24 de 
abril.  

Convido os fiéis a unir-se a 
esta iniciativa com uma ge-
nerosa contribuição.  

Este gesto de caridade, além 
dos sofrimentos materiais, 
quer expressar a proximidade 
e a solidariedade minha pes-
soal e de toda a Igreja.  

Papa Francisco 

 

 

AMORIS LAETITIA 
Um texto com o «cheiro a ovelha»  

Hoje é o Domingo do Bom Pastor e vem-me espontâneo 

apresentar e convidar à leitura do documento que o Pa-
pa publicou no passado dia 8 de Abril: Amoris Laetitia, 
em português, A alegria do Amor, sobre a beleza da vo-
cação matrimonial e os desafios da família no nosso 
tempo. 

Jesus é o Bom Pastor que «conhece as suas ovelhas» e caminha no meio delas, por isso 
elas (as ovelhas) seguem-no e o Pastor, ganha «cheiro a ovelha».  

O Papa Francisco, em várias ocasiões chamou à atenção que os pastores da Igreja - bispos 
e sacerdotes - são chamados, ao jeito de Jesus a «caminhar com o povo de Deus», sobre-
tudo, «caminhar à frente, para indicar o caminho, a direção; caminhando no meio, para 
fortalece-lo na unidade; caminhar atrás, para que ninguém fique para trás e, sobretudo, 
para seguir o instinto que tem o Povo de Deus para encontrar novos caminhos» (Discurso 
do Papa Francisco aos novos Bispos, 19 de Setembro de 2013). 

E agora com esta Exortação, muito longa, porque trata muitos temas que foram debati-
dos nos dois Sínodos sobre a Família (Outubro de 2014 e Outubro de 2015), o Papa quer 
que a Igreja continue a «caminhar juntos», à frente, no meio e atrás do Povo de Deus, 
«para levar a cada lugar do mundo, a cada Diocese, a cada comunidade e em cada situa-
ção, a luz do Evangelho, o abraço da Igreja e a sustentação da misericórdia de 
Deus!» (Discurso do Papa Francisco à conclusão da XIV Assembleia geral do Sínodo dos 
Bispos, 24 de Outubro de 2015). 

É significativo que esta segunda exortação, como acontece com a primeira, comece com 
uma palavra positiva: A alegria do Amor, depois da Alegria do Evangelho.  

Todos os comentadores da imprensa foram ler o capítulo 8 para ver o que o Papa decidiu 
sobre a comunhão dos divorciados e a união homossexual. A doutrina não mudou.  

Mas como aconteceu com Jesus, o Papa Francisco, não se deixa acorrentar pelas normas 
jurídicas, prefere fixar os seus olhos na beleza jubilosa do amor familiar, reflexo do amor 
de Deus. Daqui o seu convite forte e profético: «Caminhamos, famílias, continuamos a 
caminhar!» (Alegria do Amor, n. 325).     

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 99  Nós somos o povo de Deus,  
somos as ovelhas do seu rebanho.  

1ª Leitura - Leitura dos Actos dos Apóstolos  
(Act 13,14. 43-52) «Vamos voltar-nos para os pagãos».  

2ª Leitura - Leitura do Livro do Apocalipse   
(Ap 7,9.14b-17) «O Cordeiro será o seu pastor e os 
conduzirá às fontes da água viva». 

Evangelho de São João (Jo 10,27-30) 

Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escu-
tam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas 
seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de 
perecer e ninguém as arrebatará da minha mão.  
Meu Pai, que Mas deu, é 
maior do que todos e nin-
guém pode arrebatar nada 
da mão do Pai. Eu e o Pai 
somos um só».  
 

DOMINGO DO BOM 
PASTOR E DIA MUNDIAL 
DAS VOCAÇÕES 

A Igreja Mãe de Vocações 
“Como gostaria que todos os batizados pudessem, no 
decurso do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ex-
perimentar a alegria de pertencer à Igreja! E pudessem 
redescobrir que a vocação cristã, bem como as voca-
ções particulares, nascem no meio do povo de Deus e 
são dons da misericórdia divina! A Igreja é a casa da 
misericórdia e também a «terra» onde a vocação germi-
na, cresce e dá fruto”.  
(Da Mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações) 

IV DOMINGO DE PÁSCOA João 27,28 

“Eu dou a vida eterna  

às minhas ovelhas” 

Pai de misericórdia, 

que destes o vosso Filho  
pela nossa salvação 
e sempre nos sustentais  
com os dons do vosso Espírito, 
concedei-nos comunidades cristãs 
vivas, fervorosas e felizes, 
que sejam fontes de vida fraterna 
e suscitem nos jovens 
o desejo de se consagrarem  
a Vós e à evangelização. 
Sustentai-as no seu compromisso 
de propor uma adequada  
catequese vocacional 
e caminhos  
de especial consagração. 
Dai sabedoria para o necessário  
discernimento vocacional, 
de modo que, em tudo, 
resplandeça a grandeza  
do vosso amor misericordioso. 
Maria, Mãe e educadora de Jesus, 
interceda por cada  
comunidade cristã,  
para que, tornada fecunda  
pelo Espírito Santo, 
seja fonte de vocações  
autênticas para o serviço  
do povo santo de Deus. Ámen 

Papa Francisco 

No dia 1 de Abril, o Senhor chamou a Si meu pai Rino. Quero agradecer a todas as pessoas que se uniram na 
oração lembrando toda a minha família, em particular a minha mãe. Os sentimentos de dor, juntamente à consola-
ção da fé, ajudaram-nos a sentir viva a presença misericordiosa de Deus e a esperança que um dia no rosto do 
Pai encontraremos todos os rostos de quem nos amou e a quem amamos. Frei Fabrizio 
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Pedro Jorge Frassati 
Nome: Piergiorgio Frassati 

Nascimento: Turim (Itália), 6.Abril.1901  

Morte: Turim, 4.Julho. 1925  

Beatificado por João Paulo II a 20 de Maio de 1990.  

Pedro era filho de uma família rica: o seu pai foi embaixador e 

proprietário-diretor do jornal diário La Stampa.  Frequentou o 
colégio dos jesuítas e escolheu ser engenheiro de minas para 
estar mais próximo dos operários. 

Desde o tempo do colégio que comungava diariamente. Um amigo perguntou-lhe: «Porque 
vais visitar os pobres?». Respondeu-lhe: «Jesus visita-me todos os dias na Comunhão e eu 
tenho de lhe devolver a visita. Vejo-o no rosto dos pobres». 

Um dia, ao sair do Politécnico com o terço na mão, um amigo perguntou-lhe: «Pedro, tor-
naste-te beato?». «Não - disse - simplesmente tornei-me cristão». O seu grande amor era a 
Eucaristia diária, onde ia buscar forças para viver como cristão misericordioso e bom. 

Pedro Jorge era alegre, brincalhão, animador de festas. Dizia: «A um católico nunca pode 
faltar a alegria». Gostava de praticar o alpinismo (cf. imagem) e, por isso, escolheu como 
seu lema de vida a frase: «Para o alto!». 

Apesar da riqueza da família, Pedro Jorge muitas vezes ficava sem nada, porque dava gene-
rosamente aos pobres que encontrava na rua ou que visitava em casa. «Ajudar os necessita-
dos - disse um dia à irmã Luciana - é ajudar Jesus». Em casa ninguém sabia das suas obras 
de caridade. 

Para melhor ajudar os operários vítimas de injustiças, filiou-se num partido político que de-
fendia a justiça social. Pedro Jorge visitava os bairros pobres da cidade. Afirmava: «Sou cris-
tão e a nossa revolução é o amor». E foi visitando os pobres nas suas casas prefabricadas 
que Pedro Jorge apanhou uma poliomielite fulminante que o levou rapidamente à morte 
em poucos dias, de 29 de Junho a 4 de Julho de 1925. Tinha apenas 24 anos. 

No dia do funeral participaram muitos amigos, várias personalidades, mas sobretudo muitos 
pobres. Então os familiares começaram a entender como tinha vivido o filho.  

O Papa João Paulo II, no dia da beatificação, apresentou-o como “um alpinista… tremendo” 
e “o jovem das Oito Bem-Aventuranças”.  

Felizes os que prolongam a Eucaristia na vida,  

imitando Jesus misericordioso que amou  

até dar a vida. Alcançarão misericórdia. 


