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Prefiro acariciar uma mulher do que um gato 
 

Nas homilias das missas quotidianas celebradas pelo Papa Francisco, na Capela de Santa Marta, 
no Vaticano, encontramos pérolas extraordinárias que é bom guardar e voltar a reler em tempo 
oportuno.  

Tinha-me tocado bastante o que o Papa disse sobre a mulher, no passado dia 9 de Fevereiro, 
comentando o livro do Génesis: "Para entender uma mulher é necessário antes sonhá-la": eis por 

que a mulher é "o grande dom de Deus", capaz de "trazer 
harmonia à criação".  
Quando Deus criou o homem, parecia ter terminado a sua 
obra. Contudo - diz o Papa - “falta algo: o homem estava 
sozinho” e daquela “solidão o próprio Deus se deu conta: 
“Não é conveniente que o homem esteja só; vou dar-lhe 
uma auxiliar semelhante a ele”.  
Assim, continua o Papa Francisco, “o homem estava 
sozinho, com todos estes animais: “Mas, ouve lá, porque 
não arranjas um cão, fiel, que te acompanhe na vida, e 
também dois gatos para os acariciar: o cão fiel é bom, os 

gatos são engraçados, para alguns, para outros não, para os ratos não!”. Todavia, o homem 
continuava sozinho “não encontrava nestes animais uma companhia”.  e, em síntese, “estava 
sozinho”. 
Eis, então, que enquanto o homem dormia, Deus criou a mulher da costela do homem, mas 
“antes de a ver, sonhou com ela”, e - acrescentou o Papa -  “para entender uma mulher é 
necessário antes sonhá-la; não é possível compreendê-la como todos os outros seres vivos: é algo 
diferente, é algo diverso... é algo que traz uma riqueza que o homem, toda a criação e todos os 
animais não têm”.  
Se calhar agora entendem o título que coloquei para provocar a reflectir e não para rebaixar a 
mulher. Um animal pode preencher um vazio na vida: a mulher não. A mulher completa a nossa 
natureza e, juntamente com o homem, revela o rosto paterno e materno de Deus.  
Continua o Papa Francisco: "nós dizemos, falando: esta é uma sociedade com uma forte atitude 
masculina. Falta a mulher”. E talvez afirmemos inclusive que “a mulher serve para lavar os pratos, 
para fazer... Não! A mulher serve para trazer harmonia; sem a mulher não há harmonia”. O homem 
e a mulher “não são iguais, um não é superior ao outro, não. É simplesmente que o homem não 
traz harmonia: é ela que traz aquela harmonia que nos ensina a acariciar, a amar com ternura e 
que faz do mundo uma coisa bonita”. 
A todas as meninas e mulheres, no dia 8 de Março, em cada dia do ano, obrigado por serem o 
nosso sonho e pela harmonia divina que trazem à vida luminosa ou cinzenta que seja.  

frei Fabrizio 



1ª Leitura (Gen 12, 1-4a ) 
Vocação de Abraão, pai do povo de Deus  
 
Salmo 32 (33)  
Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.  
 
2ª Leitura (2 Tim 1, 8b-10) 
Deus nos chama e ilumina. 

 

Evangelho (Mt 17, 1-9) 
«O seu rosto ficou resplandecente como o sol»  
 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto 
monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou 
resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar 
com Ele. Pedro disse a Jesus: «Senhor, como é bom 
estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: uma 
para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele 
falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a 
sua sombra e da nuvem uma voz dizia: «Este é o meu 
Filho muito amado, no qual pus toda a minha 
complacência. Escutai-O». Ao ouvirem estas palavras, os 
discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se 
muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: 
«Levantai-vos e não temais». Erguendo os olhos, eles 
não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do 
monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar 
dos mortos»   

Palavra da salvação. 

 

 

 

Aclamação 
 

Glória a Vós, Senhor, Filho de Deus vivo. 

I DOMINGO DA QUARESMA 

Oração  
Obrigado, Senhor, 
por este momento de luz 
Que veio eliminar a obscuridade 
Que se tinha anichado nos meus olhos. 
 
Obrigado, Senhor 
Porque via tudo escuro 
E pensava que já nunca mais 
Se abriria em meus lábios um sorriso. 
 
Obrigado, Senhor, 
Porque és a luz 
Que ilumina o meu caminho. 
 
Obrigado por me presenteares 
Com o amanhecer da tua amizade. 
Ajuda-me a descobrir 
Todas as coisas boas 
Que me ofereceste com a vida. 

Amen 

A aventura da fé…  
       “deixa a tua terra…”;  
               “sofre comigo pelo Evangelho…”;  
                         “levou-os, em particular, a um alto monte…”  
A aventura da fé não nos deixa qualquer repouso até ao 
dia em que toda a Criação se prostrará diante do  
Filho Bem-Amado.  

Cremos verdadeiramente que a nossa pequena parte é 
indispensável? E fazemos por isso?   

Adaptado de  http://www.dehonianos.org/ 

Jesus é  Deus! 



FAMÍLIA CONSTRUTORA DE PAZ é em 2017 o tema central da Semana Nacional Cáritas, que este 
ano decorre entre 12 e 19 de Março. A Paz, como qualquer outro bem ou valor que se deseje ver 
realizado no mundo, começa em casa, na relação entre pais e filhos, o que significa que não 
será de todo possível terminar com a ausência de paz ou com o que a possa constantemente 
ameaçar em qualquer lugar, sem que a paz se viva em cada casa, no seio de cada família. O 
peditório a realizar nessa semana reponde à constante necessidade de recursos na abordagem 
das mais variadas problemáticas.  
Contribua! 20% da soma realizada revertem a favor da paróquia, com o objetivo de colaborar 
com a ação social levada a cabo, localmente, por cada comunidade cristã. 

Jejum: porquê e para quê?  

No ano passado, em pleno tempo da Quaresma, o Papa Francisco, numa das suas homilias 
matinais, na Casa de Santa Marta, afirmava que “o verdadeiro jejum vem do coração”, baseando-se 
numa leitura extraída do Livro de Isaías (cf. Is 58, 1-9) em que povo se lamentava a Deus por Ele 
não dar atenção os seus jejuns. Na mesma meditação, o Papa afirmara que é fundamental separar 
o “real” do “formal”, isto é, o essencial é sermos autênticos e não encararmos o jejum como um 
simples ato de abdicar de determinado alimento, continuando a agir de forma inconsciente e 
leviana, à semelhança dos fariseus que exteriormente tudo faziam, mas, na verdade, sem ponta de 
verdade e de autenticidade no coração.    
Antes de tudo, o jejum é uma graça que nos é dada 
e que temos em mãos. É a graça de nos 
desprendermos do que pensamos, do que fazemos 
e até do que aparentamos ser, dando espaço e 
acolhendo Jesus que vem ao nosso encontro.  
A prática do jejum deve ser sinónimo de alegria, ao 
invés da indiferença com que, muitas vezes, 
abordamos e vivemos esta prática espiritual. O 
jejum é também, por excelência, uma forma de nos 
moderarmos, de termos mais controlo sobre aquilo 
que fazemos, e passarmos a agir com mais 
simplicidade.    
Na disciplina tradicional da Igreja Católica, a concretização do jejum realizava-se através da 
limitação da alimentação diária a uma única refeição, apesar de não ser excluída a hipótese de se 
tomar um ligeiro alimento às horas das outras refeições quotidianas. Porém, o que é que a Igreja 
determina para a prática do jejum? São alguns os aspetos a observar: o jejum, a par da 
abstinência, é obrigatório em Quarta-Feira de Cinzas e em Sexta-Feira Santa; a prática do jejum é 
destinada aos fiéis com idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos de idade, sendo que os 
doentes estão dispensados desta observância; consiste na privação de alguns alimentos ou 
bebidas de que gostemos particularmente.   
Como em tudo, Jesus privilegia as ações simples e as atitudes concretas. Recordemos as palavras 
que, em pleno deserto, diante da tentação, disse: «Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas 
de toda a palavra que sai da boca de Deus» (cf. Mt 4, 4). Este período quaresmal, que se estende 
até ao Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, e a vivência do jejum, são propícios a uma ação simples 
e a uma atitude concreta: permitir que, através da Palavra de Deus, que nos sacia efetivamente, o 
nosso coração se liberte e possa amar e querer bem aos nossos semelhantes!     

Diogo Ribeiro de Campos  



12 Março Dom |2º Domingo da Quaresma 
Jornada Vicarial da Juventude.   
Terço Diocesano com o Patriarca , às 16h na Igreja de S. Vicente de Fora. 
 

12 a 19 de Março Semana Nacional Cáritas 
 

13 Março Seg | 4º Aniversário da Eleição do Papa Francisco 
 Oração do Terço  dinamizada pelos  grupos de Peregrinos,  às 21h  
  em S. Maximiliano Kolbe. 
 

15/16 Março Qua/Qui | Noite da Palavra 
 

17 Março Sex | Via-Sacra (Sta. Clara às 18h, Sta. Beatriz às 18h30, S. Maximiliano às 21h) 
 

19 Março Dom |3º Domingo da Quaresma: Solenidade de São José 
   IV Aniversário do início do ministério petrino do Papa Francisco 
   Almoço comunitário, às 13h no salão de Sta. Clara  Inscrições no cartório até 17.Março!!!  
 

22/23 Março Qua/Qui | Noite da Palavra 

    

Quaresma 2017:  Iniciativas comunitárias 
Noite da Palavra        Via-Sacra          Partilha quaresmal          Reconciliação 

 

"24 horas para o Senhor"  
     24 de Março — Igreja de Sta. Clara  
        19h Eucaristia (19h)  
        Exposição do Santíssimo e tempo de adoração e Confissões até às 24h00.  
 

     25 de Março — Igreja de São Maximiliano  
        8h00 Eucaristia  
        Exposição do santíssimo e tempo de adoração e confissões até às 12h00. 
 

     Igreja de Sta. Beatriz da Silva 
        12h30 Exposição do Santíssimo seguida de adoração e confissões até às 17h  
        17h30 Eucaristia  
 

NB.  Os freis estarão à disposição nas três Igrejas, para atender no sacramento da reconciliação, crianças, jovens e 
adultos da comunidade. É oportuno valorizar esta iniciativa porque não haverá outras liturgias penitenciais 
comunitárias. Os freis estarão ainda à disposição para visitar e confessar idosos e doentes nas suas casas.  

 

No decorrer do Capítulo Provincial dos Frades 

Menores Conventuais, em Pádua, o Ministro 

Provincial, frei Giovanni Voltan, que visitou 

Portugal entre 16 e 27 de Outubro de 2016, foi 

reconduzido no cargo, no primeiro escrutínio, 

com 70% dos votos. 

Acompanhamos o Ministro Provincial com as 

nossas orações!  

Aconteceu 


