
Vida na 
comunidade 

Domingo, 6 
 

4º Domingo da Quaresma / C  
Às 13h00: Celebração de Baptismo em Santo António. 

Terça, 8 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Carapinheira .                       
Às 16h00: Na igreja de Santa Cruz - “Terça-feira da Misericórdia”  - 
Reflexão Bíblica e Confissões  

Quarta, 9 Às 21h00, no Dianteiro e na Rocha Nova, Lectio divina. 

Quinta, 10 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h15: Salão paroquial de São José - Conferência Quaresmal -  

Sexta, 11 19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Em Santo António: Testemunho do Frei Jarek,  sobre os novos 
mártires do Perú  beatificados no dia 5 de Dezembro de 2015. 

Sábado, 12 10h30: Horário normal de catequese.   
Encontro com os pais do 1º e 3º ano de catequese 
14h30: em Santo António - Confissões Catequese  

Domingo, 13  Às 12h00 : Em Santo António  -  Solene Eucaristia no CINQUENTENÁ-
RIO DA MORTE DO VENERÁVEL Pe. JOAQUIM ALVES BRÁS 

CELEIRO DA SOLIDARIEDADE E DA PARTILHA 
 

Durante  a Quaresma queremos transformar os nossos lugares de culto em peque-
nos / grandes celeiros de solidariedade. Pedimos, portanto, às pessoas que tragam 
alimentos de longa duração (massa, arroz, enlatados, azeite, óleo, açúcar, leite, 
etc,) a fim de podermos ajudar as famílias mais necessitadas da paróquia.  

CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO VENERÁVEL Pe. JOAQUIM ALVES BRÁS 
A Família Blasiana, deseja de homenagear e celebrar, numa ati-
tude de louvor e ação de graças, o Cinquentenário da morte do 
Venerável Pe. Joaquim Alves Brás - o apóstolo da família. 
 O Pe. Brás, “50 anos depois… Está vivo!” nas obras por ele fun-
dadas e nos grupos animados e dinamizados pelos seus segui-
dores e que constituem a Família Blasiana: o Instituto Secular 
das Cooperadoras da Família, a Obra de Santa Zita, o Movimento 

Por um Lar Cristão, o Centro de Cooperação Familiar, a Fundação Mons. Alves Brás 
- Escola Profissional Agentes de Serviço e Apoio Social, Jovens Focos de Esperança, 
Assinantes do Jornal da Família e ainda amigos e simpatizantes desta grandiosa 
obra que, de alguma forma partilham e beneficiam do carisma que Deus lhe con-
fiou.  O Amor Misericordioso de Deus incendiou o coração “compassivo e empre-
endedor” do Pe Brás, tornando-o sensível aos mais desprotegidos.  
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CRISE DE SOLIDARIEDADE 
Numa entrevista concedida à Agência Ecclésia, o Secretário-geral 
da Cáritas Europa, Jorge Nuño Mayer, afirmou que na Europa 
não há crise de refugiados, mas crise de solidariedade, e subli-
nha a urgência dos países colaborarem mais entre si, na resposta 
a este desafio. A sociedade europeia tem “uma grande oportuni-
dade” para mostrar o seu valor e a sua matriz “cristã”, mas para 
isso tem de mudar de paradigma. 

O secretário- geral reconhece que “não se pode abrir as frontei-
ras para todos mas podemos trabalhar as causas desta questão, 
como países europeus, e a Cáritas demonstra que isso é possí-
vel, estar e colaborar onde as pessoas precisam”, dando como 
exemplo o panorama atual no Líbano. “Um terço da população 
deste país são refugiados, seria como se de repente chegassem à 
Europa 200 milhões de refugiados, aí sim haveria uma crise, não 
com um, dois ou três milhões”. 

 “Como cristãos – afirmou o secretário- geral - temos de encon-
trar a melhor forma de ajudar a Europa a abrir o seu coração aos 
que sofrem com a crise económica, aos que procuram escapar à 
guerra”, àqueles que “se sujeitam mais depressa a entrar num 
bote sem quaisquer condições de segurança, sabendo que 
podem morrer, do que a ficar no seu país”. 

A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), organismo ao qual 
se associou a nossa Paróquia na ajuda aos refugiados, está a 
seguir de perto  o processo de ajuda da Europa, tendo inclusive 
participado em acções de apoio, na Grécia. Atualmente em Por-
tugal chegaram apenas 24 refugiados. Espera-se que, quanto 
antes, a Europa desbloqueie a entrada dos refugiados previstos. 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
4º Domingo da Quaresma / C 

Leituras: Js 5, 9-12;  Sal. 33 (34)  
2 Cor 5,17-21       Lc 15, 1-3.11-32 

 

A liturgia de hoje convida-nos à des-
coberta do Deus do amor, empenha-
do em conduzir-nos a uma vida de 
comunhão com Ele.  

O Evangelho apresenta-nos o Deus/
Pai que ama de forma gratuita, com 
um amor fiel e eterno, apesar das 
escolhas erradas e da irresponsabili-
dade do filho rebelde. E esse amor lá 
está, sempre à espera, sem condi-
ções, para acolher e abraçar o filho 
que decide voltar. É um amor entendi-
do na linha da misericórdia e não na 
linha da justiça dos homens.  

A segunda leitura convida-nos a aco-
lher a oferta de amor que Deus nos 
faz através de Jesus. Só reconciliados 
com Deus e com os irmãos podemos 
ser criaturas novas, em quem se 
manifesta o homem Novo.  

A primeira leitura, a propósito da cir-
cuncisão dos israelitas, convida-nos à 
conversão, princípio de vida nova na 
terra da felicidade, da liberdade e da 
paz. Essa vida nova do homem reno-
vado é um dom do Deus que nos ama 
e que nos convoca para a felicidade. 

(Dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Tu, Pai de todos nós, 

Vens ao nosso encontro, mesmo que 
falhemos; recebe-nos de novo uma e 
mil vezes, espera-nos de braços aber-
tos e coloca-nos o anel da Tua confian-
ça. 

Nós, ao contrário, ficamos furiosos, 
quando nos parece que tratas melhor 
a outros, queixamo-nos da nossa sorte 
e sentimos inveja dos outros irmãos, 
fazendo juízos do Teu comportamento 
amoroso e incondicional. 

É que Tu, Pai, tens um coração mole, e 
nada o fere tanto como o nosso desa-
mor, só o preocupa a nossa felicidade, 
e só deseja que nos amemos como 
irmãos. 

Ajuda-nos a não sermos exigentes com 
ninguém, a pedir perdão pelos nossos 
erros, com humildade, a aceitar que 
outro tenha melhor sorte, a sentir com 
o outro, a amá-lo de coração, a captar 
o que vive e a trata-lo como o tratas 
Tu. 

 

Frei franciscano testemunha  
o sacrifício dos  

novos mártires do Perú 

 No dia 5 de Dezembro, foram proclama-
dos bem-aventurados os mártires francis-
canos conventuais Miguel Tomaszek e 
Zbigniew Strzalkowski, de origem polaca, 
mortos pelos guerrilheiros do Sendero 
Luminoso nos dias 9 e 25 de Agosto de 
1991, na aldeia peruana de Pariacoto, 
diocese de Chimbote. 

Em 1989 o bispo de Chimbote (Perù) 
entregou a paróquia de Pariacoto, uma 
zona muito pobre e vasta da Serra Andi-
na, ao cuidado pastoral dos franciscanos 
conventuais da Província de Cracóvia 
(Polónia).  

A primeira comunidade era formada por 
três jovens frades, recém ordenados 
sacerdotes: frei Jarek, frei Zbigniew e 
Frei Miguel. 

Os três lançaram-se em várias ativida-
des: catequese, música e canto, visita às 
famílias nas aldeias espalhadas, luta con-
tra a pobreza... São os anos mais difíceis 
da guerra civil que contrapõe ao governo 
o movimento armado marxista - leninista 
«Sendero Luminoso». Os partidários des-
te movimento apontam o dedo contra a 
Igreja e, em particular aos frades, acu-
sando-os de enganar o povo, servindo-se 
do rosário, do culto dos santos, da Missa 
e da Bíblia para dominar e anestesiar as 
pessoas. 

A sentença foi raptar os frades e dar 
cabo das suas vidas, logo fora da vila de 
Pariacoto.  Nessa altura, porém, o frei 
Jarek encontrava-se na Polónia para 
celebrar o casamento da sua irmã.  

Era o dia 9 de Agosto de 1991. Os dois 
frades, Zbigniew e Miguel e mais um 

sacerdote italiano, foram raptados e bar-
baramente assassinados. Zbigniew tinha 
33 anos e Miguel 31. irmã. Foi uma mor-
te trágica, mas não foi o final da história 
missionária dos franciscanos no Perú, 
como disse o bispo Salvador Piñero Cal-
deron, presidente da Conferência episco-
pal do Peru: “A ação e o testemunho dos 
dois mártires abriram uma nova senda 
na terra peruana: são eles a verdadeira 
senda luminosa (sendero luminoso)!». 

Papa Francisco, no dia a seguir a beatifi-
cação dos primeiros mártires do Perú 
disse: “Ontem em Chimbote, foram pro-
clamados beatos Miguel Tomaszek e 
Zbigniew Strzałkowski, franciscanos con-
ventuais, mortos em ódio à fé. A fidelida-
de destes mártires no seguimento de 
Jesus dê força a todos nós, mas sobretu-
do aos cristãos perseguidos nas diferen-
tes partes do mundo, de testemunhar 
com coragem o Evangelho”. 

 

 Frei Jarek, após 25 anos do martírio dos 
confrades, é o responsável do Centro Mis-
sionário dos Franciscanos Conventuais no 
mundo.  

Os frades de Portugal convidaram-no 
para deixar o seu testemunho em Lisboa, 
Fátima e Coimbra. 

Ele estará na Igreja de Santo António dos 
Olivais no dia 11 de Março, às 21h00. 


