
 

 Maio 2016 

1  maio | VI Domingo da Páscoa. Dia da Mãe. Inicia o Mês 
de Maria.  

7  maio | Sábado. Jornada Vicarial da Catequese, Seminá-
rio dos Olivais.  

8  maio | VII Domingo da Páscoa. SOLENIDADE ASCENSÃO 
DO SENHOR. Festa da Vida e da Família 

 Inicia a Peregrinação a pé a Fátima: «Maria, Mãe de Mi-
sericórdia».  
Eucaristias de saída:  
- às 5 horas em Sta. Clara (Grupo 8-12);  
- às 6h30 em Sta. Beatriz (Grupo Sta. Beatriz). 

13 maio | Sexta. Procissão das Velas, Sta. Beatriz 
(Eucaristia no largo da Ex-capela às 20.30, procissão até à 
Igreja).  

14 maio | Sábado. Vigília de Pentecostes na Sé (21 horas). 
Noite de Fado, Sta. Beatriz às 21h (organização: Agrupa-
mento dos Escuteiros).  

15 maio | VII SOLENIDADE DO PENTECOSTES.  

 Festa da Vida e da Família 

21 maio | Sábado. Vigília da Fé (S. Maximiliano às 21h30), 
para adolescentes do 6º/7º catecismo da Unidade Pasto-
ral, animada por todos os jovens. 

Eutanásia 
O presidente da Assembleia da Re-
pública recebeu no dia 26 de Abril 
uma petição pública pela despenali-
zação da eutanásia, matéria que 
merece uma forte oposição da Igre-
ja Católica. 
A 14 de março, os Bispos portugue-
ses publicaram a nota pasto-
ral, ‘Eutanásia: o que está em cau-
sa? Contributos para um diálogo 
sereno e humanizador’. 
Na mesma altura, divulgaram tam-
bém um conjunto de 26 questões 
sobre temas ligados à eutanásia e ao 
fim da vida, acompanhando a Nota 
Pastoral, em que se questiona o 
“absurdo” de um “direito” a morrer. 
Para o episcopado português, é ne-
cessário promover uma “cada vez 
mais uma efetiva proximidade junto 
dos que mais sofrem” e intensificar 
“a rede de cuidados paliativos como 
direito para todos, os quais servem 
para ajudar a viver e fomentar a 
esperança”. 
D. Manuel Clemente, presidente da 
CEP, lamentou a resposta "muito 
minoritária" em termos de cuidados 
paliativos, face às necessidades do 
país, sublinhando aos jornalistas que 
esta deve ser a "verdadeira frente 
de combate". 
Para o cardeal-patriarca, importa 
recordar que o direito à vida é 
"inviolável", também do ponto de 
vista constitucional, lamentando 
que se elimine do "horizonte" a 
dimensão de sofrimento. 
"Nós podemos usar muitos eufemis-
mos, mas [a eutanásia] trata-se sem-
pre de matar, de eliminar uma vida, 
mesmo que seja a pedido".  

Agência Ecclesia 

Mês de Maria 
No Mês de Maio, de segunda a sexta haverá a oração do 
Terço nas várias Igrejas, às 21 horas.   

Sábados “marianos”:   

Em Sta. Beatriz: de 30 de abril a 28 de Maio, oração maria-
na da catequese ao pé da imagem de Nossa Senhora, no 
horário da catequese. 

Em São Maximiliano: oração mariana, sábado à noite, em 
4 lugares do Bairro do Condado: 7 de Maio, Pr. Dr. Fernando 
Amado; 14 de Maio: Pr. Eduardo Mondlane; 21 de Maio: 
Nicho de Sto. António; 28 de Maio: junto à sede da Banda 
ACULMA. 

Procissões “das velas”: 13 de Maio, em Sta. Beatriz; 31 de 
Maio, em S. Maximiliano. 

Os freis acolhem outras propostas que vão surgindo na 
comunidade (oração do Terço nos prédios, nas pracetas, 
nos largos etc.).  

 

 

ÚTEROS  
DE MISERICÓRDIA 

Inicia hoje o mês de Maio e, logo, se deparam dian-
te dos nossos olhos os rostos de duas mulheres, 
mães: o rosto da nossa Mãe terrena e o da Mãe de 
Jesus que, graças a Ele, se tornou, Mãe da Igreja, Mãe de todos. Uma bela coincidên-
cia, deixarmo-nos tocar pelo assombro destas duas maternidades. 

Numa época em que a família é «desrespeitada» e «agredida», «sobretudo no contexto... de 

certos projetos políticos» (cf. Papa Francisco, A alegria do amor, n. 44), acredito que a materni-

dade é a dimensão mais deslumbrante da vida de uma mulher. E que o extraordinário «génio 

feminino» de que tanto precisa o nosso mundo - como costumava dizer o Papa João Paulo II - 

aparece em toda a sua grandeza e força no momento em que gera a vida.  

Maria de Nazaré deixou-se surpreender pelo dom da vida, quando o Anjo lhe anunciou uma ma-

ternidade inesperada; eis que no seu seio albergou a misericórdia divina, toda a ternura de Deus, 

concentrada num pequeno ser humano. E, logo, partilhou este prodígio com outra mulher aben-

çoada, Isabel: «a minha alma exulta no Senhor… que fez em mim maravilhas» .  

Também o seio das nossas mães viveu este prodígio e é motivo de gratidão, de alegria, e de sau-

dade, sobretudo no dia em que celebramos o dia da Mãe. 

A imagem que escolhi para este texto é do Tomás que nasceu no dia 22 de Abril, com 28 sema-

nas de gravidez e 1,065 kg! Mas com toda a luta confiante da mãe: «É impressionante, tão pe-

quenino e cheio de fios por todo o lado! Mete-me muita pena! Mas continuo feliz por o ter tido, 

é um milagre de Deus… Eu tinha de ter o bebé, ele estava em sofrimento e cada contração mi-

nha fazia  com que o coração dele parasse porque o cordão umbilical estava enrolado no seu 

corpo e o meu útero apertava-lhe o cordão… Para além disso tinha a mão à frente da cabeça 

como o super-homem da banda desenhada…». 

Este «super-homem» de um quilo, cheio de fios, na incubadora, é a imagem da Misericórdia 

divina, que continua a perpetuar o prodígio da vida humana: «bendito o fruto do vosso ventre», 

mães da terra e Mãe do Céu.  

   Frei Fabrizio 
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http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/documentos/eutanasia-o-que-esta-em-causa-contributos-para-um-dialogo-sereno-e-humanizador/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/documentos/eutanasia-o-que-esta-em-causa-contributos-para-um-dialogo-sereno-e-humanizador/


Salmo 66  Louvado sejais, Senhor 
 pelos povos de toda a terra.  

1ª Leitura - Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 15,1-

2.22-29) «O Espírito Santo e nós decidimos não vos im-
por mais nenhuma obrigação».  

2ª Leitura - Leitura do Livro do Apocalipse  (Ap 21,10-

14.22-23) «Mostrou-me a cidade santa, que descia do 
Céu». 

Evangelho de São João (Jo 14,23-29) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o 
amará; Nós viremos a ele e faremos nele a nossa mora-
da. Quem Me não ama não guarda a minha palavra.  
Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que 
Me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda con-
vosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai envi-
ará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos 
recordará tudo o que Eu vos disse.  
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou 
como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o 
vosso coração. Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, 
mas voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, ficarí-
eis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior 
do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para 
que, quando acontecer, acrediteis».    
 

 

O Amor  

de Deus  

cuida de nós 

VI DOMINGO DE PÁSCOA João 14,23-29 

“O Espírito Santo   

vos recordará  

tudo o que Eu vos disse” 

Senhor Jesus, 
Tu nos prometes a paz  
no meio de tantos tormentos.  
Uma paz que não é  
o resultado dos esforços  
da mente humana,  
nem das técnicas  
de relaxamento,  
ou de estratégias diplomáticas,  
mas que é fruto  
da nossa comunhão contigo. 
Senhor Jesus, 
aumenta a minha confiança  
em Ti e na Tua palavra,  
porque só escutando-te a Ti,  
o Pai me amará.  
Agradeço-Te, ó Pai,  
porque enviaste o Espírito,  
nosso “paráclito”, quer dizer, 
advogado e consolador! 
Ajuda-me, ó Deus,  
a ser eu também, “paráclito” 
para poder consolar  
o meu próximo,  
com a mesma consolação  
com que Tu me consolas, 
e ser instrumento  
de esperança e de perdão. 
Ámen. 
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Sílvia Cardoso 
Nome: Sílvia Cardoso Ferreira da Silva 

Nascimento: Paços de Ferreira, 26.Julho.1882  

Morte: Paços de Ferreira, 2.Novembro.1950  

Declarada Venerável pelo Papa Francisco em 2013.  

Sílvia Cardoso nasceu numa família rica e cristã, que habitava na 

Casa da Torre. Estudou no Porto e, desde jovem, que sentiu um 
amor especial pelas crianças e pelos pobres. 

Em 1913 preparou o casamento, mas o seu noivo morreu. Em 1917, quando participou num 
retiro em Tuy, na casa das Irmãs Doroteias, sentiu que a sua vocação era dedicar-se total-
mente às crianças pobres e aos doentes. 

Começou imediatamente o seu apostolado, mas infelizmente adoeceu com a febre pneu-
mónica. Logo que recuperou, regressou incansável à prática das obras de misericórdia. 

Sílvia Cardoso, com o seu dinheiro ou fazendo peditórios, fundou e ajudou a fundar imensas 
obras sociais para dar resposta aos pobres e necessitados. Deixou marcas nas cidades de 
Penafiel, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Elvas, Amadora, Lisboa, Évora, Espinhos, Barce-
los. Em 1910, ajudou a construir o hospital de Paços de Ferreira e fundou ali também uma 
creche. 

Sílvia era uma verdadeira «andarilha de Deus». Aquilo que a fazia correr era o desejo de 
continuar a missão de Jesus, fazendo o bem a todos. A sua força era alimentada pela fé. Não 
tinha estudos superiores mas era doutorada em Evangelho. Era uma boa samaritana. 

Na sua biografia, Sílvia Cardoso, a Aventureira de Deus, o anjo das três loucuras, da autoria 
do padre Moreira das Neves, podemos ler o seguinte: "Sempre trazia consigo uma espécie 
de saco onde tudo cabia: rosários e devocionários, medalhas e folhetos, peças de roupa que 
vestiriam os pobres, crucifixos que seriam a última âncora de moribundos. Porque não se 
demorava muito no mesmo lugar, precisava daquele alforge para as suas explorações de 
andarilha de Deus. Era o alforge da caridade que enchia aqui e além, conforme calhava, e ia 
esvaziar-se junto das camas dos hospitais, nas creches, nos patronatos, nas celas das pri-
sões, nas salas de catequese, nos armazéns onde houvesse empregadas que precisassem de 
auxílio. Os pobres faziam parte da sua vida".  

Quando encontrava um jovem bom, perguntava sempre: «Não gostarias de ser padre?». 
Prontificava-se a pagar-lhes os estudos. Amava os sacerdotes, continuadores da missão de 
Cristo, bom pastor.   

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à sua 
maneira, p. 74-75) 

Felizes os que saem ao encontro dos necessitados de pão, de 

saúde, de ternura, de esperança. Alcançarão misericórdia. 


