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EDITORIAL
 “Minhas irmãs e meus 

que

irmãos são todos aqueles 
que ouvem a Palavra 
de Deus e a põem em 
prática” (Lc 11, 28). Com esta 
a irmação, dirigida aos seus 
interlocutores, Jesus de ine 
a sua Igreja como uma 
grande Família, reunida à 
volta da Sua Palavra! 
Somos Família!

Todos sabemos como 
quer o conceito, quer a 
estrutura família têm sido 
alvo de questionamentos 
e posições  a 
descaracterizam como 
instituição querida por Deus.

Nós, cristãos, devemos 
testemunhar a alegria da 
vocação Familiar. Para nos 
ajudar nesse testemunho, 
o Patriarcado de Lisboa
organiza a Festa da Família!
Este Boletim dá um especial
destaque a esse evento,
que neste ano, é organizado
pela nossa Vigararia. Nesse
dia, celebramos, também
a festa da Vida do VIII ano.
Procuremos marcar uma
excelente presença nesse
encontro de Fé e Oração!

Ao iniciar a Semana de 
Oração pelas Vocações, 
saibamos apoiar os nossos 
jovens para que vivam com 
espírito de compromisso 
a longo prazo a vocação a 
que Deus chama cada um 
deles!
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FESTA DIOCESANA DA FAMILIA 2016
FESTA DA VIDA DO VIII CATECISMO

uns pelos outros no sentido do bem. 
Algumas famílias chegam a partir 
para outras terras em missão ou 
voluntariado durante mais ou menos 
tempo. Outras dedicam parte do 
Verão em campos de férias para 
gente nova, que são ocasião de 
alegria sã e edificante para todos...

Na Festa da Família também 
daremos graças por casais que 
perfazem várias etapas da sua vida 
familiar, de 10 a 25, 50 ou mais anos. 
Em todos celebraremos a compaixão 
de Cristo que os apaixonou a eles e 
assim os mantém!

Este ano, também será a Festa da 
Vida, com os adolescentes do 8º ano 
da catequese. É sempre da mesma 
realidade que se trata, a compaixão 
de Cristo que nos faz viver - pois 
viver é conviver. Por isso os convido 
também para esse grande dia de nós 
todos.

Até 8 de Maio!

+ Manuel Clemente, Patriarca de
Lisboa

(Para mais informação, ver suplemento 
deste Boletim)

MENSAGEM DO CARDEAL 
PATRIARCA PARA A FESTA DA 
FAMÍLIA E DA VIDA 2016

Em plena alegria pascal, 
convido-vos a todos para a Festa 
da Família.

Este ano, desenrola-se sob 
o lema: «Viu-o e encheu-se de
compaixão», que refere a parábola
do Bom Samaritano e a maneira
como olhou para aquele homem
caído no meio da estrada, e
depois o levantou e cuidou dele.

Sabemos bem que o Bom 
Samaritano por excelência é 
Jesus Cristo, que assim olhou 
para todos, especialmente para 
os mais maltratados e sofridos 
no corpo ou no espírito. E 
também sabemos como, agora 
ressuscitado, nos olha da mesma 
maneira pelos olhos de quem é 
tocado pela sua compaixão e a 
reflete para os outros.

 Uma família, pela graça do 
sacramento do Matrimónio, 
recebe essa mesma compaixão 
de Cristo, para a ativar entre si e a 
alargar em redor. Por isso mesmo, 
a família é “Igreja doméstica”, 
coração de Cristo no mundo e 
olhar de Cristo para todos. Grande 
graça, grande missão e grande 
responsabilidade! 

E muitas conseguem ser 
assim, como eu próprio tenho 
testemunhado. Cuidam uns dos 
outros, sãos ou doentes, mais 
novos ou mais velhos. Perdoam-
se e reencontram-se, “puxam” 



No dia 17 de Abril, Domingo do Bom Pastor, a 
Igreja celebra o Dia de Oração pelas Vocações. 
Orar e promover as Vocações Sacerdotais e à Vida 
Consagrada é a tarefa de toda a comunidade cristã.

A Ordem do Carmo é uma dos carismas – ideias 
de vida – de vida consagrada que Deus inspirou na 
Igreja. Os sacerdotes que cuidam pastoralmente 
desta comunidade pertencem à Ordem do Carmo. 
Para que possam conhecer melhor a Ordem do 
Carmo – em particular os jovens – apresentamos 
aqui, em forma de carta, este ideal de Vida!

CARTA AOS JOVENS
Jovem,

A vida é um caminho. Tu estás em caminho mas 
não vais só: contigo caminham também muitos outros 
irmãos e irmãs. Uns caminham com entusiasmo, 
outros lamentam-se, outros buscam apoio no teu 
braço, para que os ajudes a subir a encosta. Lá 
em cima encontra-se Jesus de Nazaré que deseja 
manifestar-te todo o seu carinho.

Há uns oitocentos anos um grupo de pessoas 
iniciou um caminho, uma peregrinação em direcção 
à Terra Santa: deixaram as suas casas, os seus entes 
queridos, os seus haveres, e puseram-se a caminhar. 
Nos seus corações escutaram o chamamento do 
Senhor, e desejavam viver para sempre com Ele. 
Seguir Jesus era a sua maneira de responder com 
generosidade e alegria à sua vocação. Este grupo de 
peregrinos estabeleceu-se no Monte Carmelo e deu 
origem aos que hoje conhecemos como Carmelitas.

No Monte Carmelo, lugar onde habitou o Profeta 
Elias e onde desenvolveu a sua missão profética, 
levavam uma vida de oração e penitência. No centro 
das grutas e das pequenas celas, construíram uma 
capela em honra da Virgem Maria, a qual, desde então, 
é chamada pelos Carmelitas de Mãe e Irmã. Em 1247 
o Papa Inocêncio IV aprovou a norma de vida (Regra) 
que o Patriarca Alberto de Jerusalém lhes dera.

Talvez perguntes: qual é o “carisma” desta família 
religiosa, isto é, quais são as características que 
definem um Carmelita e que o Carmelo oferece ao 
nosso mundo? Fundamentalmente são três:

Experiência de Deus. O Carmelita busca Deus, quer 
aproximar-se d’Ele e vivê-Lo. A oração é o fundamental 
neste caminho de espiritualidade, alimentado pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia.

Fraternidade. A experiência da presença de Deus 
abre-nos e lança-nos para os irmãos. O Carmelita é 
chamado a viver uma intensa vida de fraternidade, 
compartilhando com simplicidade e austeridade o 
que tem e o que é.

Serviço. O lugar do Carmelita é estar no 
meio do povo, especialmente dos pobres e 
excluídos,caminhando com ele em vista da 
libertação integral.

A inspiração de Maria (o Escapulário expressa 
a nossa consagração a ela) e de Elias, fazem 
também parte da identidade do Carmelo.

Hoje em dia a Família Carmelita, que 
abarca os religiosos, religiosas e leigos de 
qualquer condição, está presente em todos 
os continentes, empenhada no campo da 
espiritualidade, da vida cristã, da pastoral, da 
educação, das missões, comprometida com a 
causa dos pobres, ao lado dos oprimidos e de 
quantos procuram a Deus de coração sincero. 
Nenhum espaço humano está excluído desta 
presença silenciosa e discreta.

Esta Família, desde o início, deu à Igreja e ao 
mundo grandes figuras de homens e mulheres 
de Deus, numerosos santos e santas. Basta 
recordar alguns: Santo Alberto de Trapáni, São 
Simão Stock, São Pedro Tomás, Santo André 
Corsini, Santa Maria Madalena de Pazzi, São 
Nuno de Santa Maria, São João da Cruz, Santa 
Teresa de Jesus, Santa Teresa do Menino 
Jesus, Beata Isabel da Trindade, Beato Tito 
Brandsma, mártir em Dachau em 1942, Santa 
Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), mártir em 
Auschwitz em 1942... e muitos outros. Além dos 
mais conhecidos há milhares de pessoas que 
com a sua vida de oração e de compromisso 
profético, tornam presente no nosso mundo o 
Reino de Deus.

Também tu és chamado a ser santo! Se tens 
muito, dá muito; se tens pouco, dá pouco; mas 
dá SEMPRE!

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES: A ORDEM DO CARMO 
 



PASTORAL JUVENIL DA PARÓQUIA
OPEN CHURCH

A PASTORAL JUVENIL é uma das frentes 
pastorais mais importante e mais desafiante 
para a Vida duma Paróquia e na Vida da Igreja 
em geral!

Queremos que os nossos jovens se sintam 
comprometidos na Fé, concretizando esse 
compromisso em actividades e serviços 
concretos!

Para que os jovens conheçam a sua 
comunidade, vamos realizar, no dia 22 de Abril, 
um evento especialmente dirigido para eles!

A esse evento chamamos OPEN CHURCH 
e pretendemos dar a conhecer a vida da 
comunidade paroquial! Haverá dinâmicas de 
acolhimento, música, imagem, oração e outras 
surpresas!

POR ISSO, SE TENS ENTRE OS 14 E OS 25 ANOS 
CONVIDAMOS-TE A PARTICIPAR NO OPEN CHURCH, 
DIA 22 DE ABRIL, SEXTA FEIRA, ENTRE AS 21.00 E AS 
23.00 HORAS (PODES CHEGAR À HORA EU TE DER 
MAIS JEITO), NAS SALAS DA IGREJA PAROQUIAL! 
VEM E VÊ!

Lançamos um desafio a todos vós que 
tendes na mão este Boletim: façam chegar 
este convite aos jovens com os quais tenham 
algum tipo de contacto! Agradecemos a vossa 
colaboração!

A Organização do OPEN CHURCH!

PROJECTO IGREJA SOLIDÁRIA 
PARTILHAR.COM

”FUNDO SOLIDÁRIO”

Resultados – 30 DE NOVEMBRO DE 2015 A 31 DE MARÇO DE 
2016

RECEITAS ATE MARÇO DE 2016:

1) Venda de doces, salgados e outros..............................1.607,50€
2) Venda de Natal...........................................................................................1381.50€
3) Venda de Ornamentos de Natal............................................280, 25€
4) Almoço Solidário – Mealhada..................................................1520,00€
5) Venda de Páscoa......................................................................................185,00€
6) Loja Solidária.................................................................................................950,00€
7) Donativos Diversos.................................................................................623,00€
TOTAL........................................................................................................................6.547,25€

DESPESAS - FAMÍLIAS APOIADAS : 31

1) Rendas de casa.......................................................................................1.130,00€
2) Água........................................................................................................................345,00€
3) Luz.............................................................................................................................574,00€
4) Gás...........................................................................................................................395,00€
5) Medicamentos/Farmácia................................................................985,00€
6) Passes sociais.............................................................................................480,00€
7) Artigos de primeira necessidade........................................1.105,00€
8) Artigos para crianças..........................................................................964,00€
9) Contributo reconstrução casa................................................205,00€
TOTAL.........................................................................................................................6.183,00€

SALDO ANTERIOR: 740,50€

SALDO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE em 31 de Março de 
2016: 1.104,75€

Um Muito Obrigado a todos os que colaboram neste 
projeto solidário!



OBRAS DE MISERICÓRDIA PROPOSTAS PARA 
SE VIVEREM MAIS INTENSAMENTE NO MÊS DE 
ABRIL:

DAR POUSADA AOS PEREGRINOS
As palavras de Mt 25,35: «era peregrino e 

recolhestes-me» marcam toda a história de Israel. 
Com efeito, o hospede que passa e pede o 
tecto que lhe falta lembra a Israel a sua condição 
passada de forasteiro e estrangeiro (cf. Lv 19,34; Act 
7,6; Sl 39,13).

Este peregrino tem necessidade de ser acolhido 
e tratado com amor, em nome do Deus que o 
ama («Deus ama o emigrante» Dt 10,18). Deverá ser 
defendido perante grandes dificuldades (cf. Gn 
19,8; Jz 19,23ss) e não se hesitará em incomodar os 
amigos se não se tiverem os meios para ajudar o 
forasteiro que aparece sem contarmos (cf. Lc 11,5s.)

Um exemplo de acolhimento generoso e religioso 
é Abraão com os três personagens em Mambré, 
paradigma de toda a hospitalidade (cf Gn 18,2-8), 
tal como Job que se gloria disso (cf. Job 31,31s.). 
Todos estes gestos de acolhimento do forasteiro 
são manifestação concreta de «que o vosso amor 
seja sem hipocrisia […], praticai a hospitalidade» (cf 
Rm 12,9.13).

Na tradição cristã sobressai a Regra de São Bento 
(séc. V), que exorta os monges à hospitalidade 
com esta afirmação que lembra Mt 25,40: «Todos 
os hóspedes que se apresentem no mosteiro 
devem ser acolhidos como Cristo, porque Ele um 
dia nos dirá: “era peregrino e hospedaste-me”» (nº 
53,1). Por seu lado, descreve como os monges se 
devem relacionar com os hóspedes: «No modo de 
os saudar deve mostra-se grande humildade para 
todos os hóspedes que chegam e partem: com a 
cabeça inclinada ou com todo o corpo prostrado 
por terra adore-se a Cristo que neles é acolhido» 
(nº 53,6s).

DAR BONS CONSELHOS
A tradição bíblica põe em relevo a importância 

do conselho da seguinte forma: «A salvação está 
num grande número de conselhos» (Pr. 11,14). «O 
conselho do sábio é como uma fonte de vida» (Eclo 
21,13).

Porém qual será o critério para dar um bom 
conselho? Sobre esta pergunta temos as palavras 
do sábio Bem Sirá que remetem para a questão 
da verdade e para a importância decisiva da 

JUBILEU DA MISERICÓRDIA:
CONHECIMENTO E PRÁTICA DAS OBRAS DE MISERICÓRDIA 

consciência recta que vai à procura dela. «Segue o 
conselho do teu próprio coração, porque ninguém 
te será mais fiel do que ele. A alma do homem 
frequentemente o avisa melhor do que sete 
sentinelas colocadas em lugar alto. Além disto tudo, 
pede ao Altíssimo que dirija o teu comportamento 
conforme a verdade» (Eclo 37, 13-15).

Blaise Pascal apresentou de forma clara a força 
da razão, seja na dúvida, seja quando sabe aceitar 
o limite de não poder ir mais além num texto 
paradigmático. Numa palavra, o que está aqui em 
jogo é o exercício da liberdade, aconselhando-se e 
deixando-se aconselhar para discernir a verdade, 
ao que Pascal sabe responder com um delicado 
equilíbrio (cf. R. Fisichella): «Há que saber duvidar 
onde é necessário, asseverar onde é necessário, 
submetendo-se onde é necessário. Quem não 
o fizer, não escuta a força da razão. Há quem 
peque contra estes princípios, asseverando todo 
o bem como demonstrativo, por não entender de 
demonstrações; o bem duvidando de tudo, por 
não saber onde temos de nos submeter; o bem 
submetendo-se a tudo, por não saber o que se 
deve julgar» (Pascal, Pensamentos, nº 268).

Se olharmos para o momento presente, podemos 
dizer que talvez o mais urgente seja aconselhar 
provocando interrogações, particularmente quando 
está em jogo o sentido da vida e o futuro, com 
«as perguntas de fundo que caracterizam o que 
aconteceu existência humana: “Quem sou eu? De 
onde venho e para onde vou? Porque existe o mal? 
O que é que existirá depois desta vida?”» (João 
Paulo II, Fides et ratio nº 1).



No próximo dia 8 DE MAIO, o Patriarcado 
e Lisboa vai celebrar de forma solene a 
Família, concretizando a “FESTA DIOCESANA 
DA FAMÍLIA”, SOB O TEMA: “VIU-O E ENCHEU-SE 
DE COMPAIXÃO” (Lc 10,33).

Este ano, temos a graça desta Festa 
se realizar na nossa Vigararia de Loures 
Odivelas, mais concretamente, na CASA DO 
GAIATO, S. ANTÃO DO TOJAL.

O programa da Festa decorre entre as 
10.00hs e as 17.30HS. Durante o dia, haverá 
workshops sobre a Família, espaços de 
Oração e Reconciliação, atividades para 
crianças e jovens, momentos culturais e 
musicais, tendas com alimentação ligeira…

São momentos altos deste dia OS 
TESTEMUNHOS SOBRE A FAMÍLIA (entre as 
15.00hs e as 16.00hs) e a EUCARISTIA SOLENE 
(16.30) presidida pelo cardeal Patriarca D. 
Manuel Clemente.

Nesta Eucaristia, será dado um lugar 
especial aos casais que durante 2016 
celebrem 10, 25, 50 ou mais anos de 
Matrimónio (51, 52, 53, 54, etc…). Estes 
casais devem inscrever-se na secretaria 
da Igreja preenchendo a respectiva ficha 
ou então diretamente no site: http://familia.
patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família/
inscrição

FESTA DIOCESANA DA FAMÍLIA 2016
INFORMAÇÕES

ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO – “DEZENAS” DE 
FAMÍLIAS

O Departamento Diocesano da Familia 
desafia as famílias da nossa Diocese 
– e da nossa paróquia em particular - a 
construir, de forma criativa - uma Dezena 
do Rosário, e participar de uma novena 
pelas Famílias (cada dia dos 9 dias rezar 
por esse Dezena: 1 Pai-nosso, 10 Avé Marias, 
Glória… pelo bem da Sua e de todas as 
famílias da Diocese.

A dezena construída servirá de suporte 
à oração da Sua família durante a novena 
e deverá ser levada para a Eucaristia da 
Festa da Família, onde será benzida e 
oferecida a outra família. Cada dezena 
deverá ser acompanhada por um 
cartãozinho indicando “Dezena feita pela 
família (nome da família)” e “Pedimos que 
rezem por (intenção)”.

Queremos construir uma corrente de 
oração. A Igreja é uma grande família de 
famílias!




