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Depois da pregação de Cristo, ficou 

ciente que cada Homem, na Terra ou 

na Eternidade, depende da Miseri-

córdia de Deus. 

Deseja o Senhor que os Homens 

sejam felizes, na Terra e na Eternida-

de e Cristo ensinou como: amar o 

próximo como a si mesmo. 

Mas o Homem, na sua lenta evolu-

ção e usando orgulhosamente o dom 

de livre arbítrio que lhe foi concedi-

do, tem-se perdido demasiadas 

vezes por outros caminhos em busca 

da Felicidade, para si e aqueles a 

quem ama. 

Apesar de sermos racionais e dota-

dos de vontade, estamos ainda mui-

to longe daquele Homem por Ele 

projectado à Sua Imagem e Seme-

lhança. 

Ser feliz por amar o próximo e ser 

por ele amado, pareceu regra dema-

siado simples para atingir a Felicida-

de. Por isso, preferiu a aventura da 

especulação intelectual, e uma busca 

de regras e caminhos diferentes da 

simplicidade das Leis de Deus. 

“Deixo-vos a Paz, dou-vos a minha 

Paz”. 

É óbvio, que, de uma regra de amor 

entre os Homens, a Paz flui natural-

mente. 

Porém, nos últimos 200 anos, a His-

tória mostra que esta Paz é insupor-

tável para o brilho, a inteligência, a 

razão, o orgulho e a ambição dos 

pequenos Homens que temos sido. 

Os estragos têm sido imensos. 

Guerra, morte violenta, miséria, 

fome e tantas outras barbaridades 

apocalípticas, enchem os compên-

dios da História que ensinamos às 

gerações que nos vão substituindo. 

Continuamos como Caim e Abel. 

Misericórdia terá sido, provavelmen-

te, a palavra mais usada pela Huma-

nidade.  

Significa Ajuda. Pedir ou conceder 

ajuda. 

Para vivos e para mortos. Para seus 

corpos, seus espíritos, suas almas. 

Tão grandes têm sido os estragos 

que a esperança nesta Ajuda é uma 

constante na aflição dos Homens. 

Para além da Misericórdia de Deus, o 

Homem, imitador de Cristo, também 

pratica as suas Obras de Misericór-

dia. 

Ajuda de Homem para Homem. Tan-

to para prevenir como para remediar 

os males da fraqueza humana. Nós, 

Irmãos de São Roque, juntámo-nos 

para praticar as Obras de Misericór-

dia, em especial, as Espirituais. 

Dar esta ajuda, por amor ao próximo 

é uma vocação particularmente gra-

ta aos portugueses. Talvez, a pedra 

de toque que nos distingue dos 

outros Povos. 

400 Santas Casas de Misericórdia, 

com os seus cinco séculos de Histó-

ria, bem o confirma. 

Pede-nos o Papa Francisco um ano 

jubilar de Misericórdia. Pede-o aos 

cristãos de todo o mundo. 

E tem razão.  

Os estragos são tais que hoje são 

mais os que pedem ajuda do que 

aqueles que a podem dar. 

No fundo, o que pede é que os 

Homens mudem. Que o cenário se 

inverta. Que os Homens usem o seu  

COLUNA DO IRMÃO PROVEDOR 

MISERICÓRDIA. UM JUBILEU. 
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Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

Nas primeiras sextas-feiras de cada mês a Irmandade 
realiza o Encontro mensal dos Irmãos, que se inicia 
com a Celebração Eucarística, a Missa Mensal de Uni-
dade, seguida do almoço de confraternização. 

Demos noticia no “Noticias da Irmandade” de Feve-
reiro do último Encontro realizado a 6 de Fevereiro, 
“celebrado com a habitual alegria, com tempo muito 
frio, mas com forte aquecimento interior e entusias-
mo dos Irmãos participantes” 

A primeira sexta-feira de Abril coincidiu com Sexta-
feira da Paixão e a primeira sexta-feira de Maio cai no 
feriado do 1.º de Maio.  

Resistindo a calendários e feriados, na sexta-feira dia 
8 de Maio lembramos os nossos Irmãos que fizeram 
anos nos meses de Março e Abril, a que associamos 
os trabalhadores e voluntários da Irmandade que 
fizeram anos nesses mesmos meses, pedindo que o 
Senhor a todos nos ajude a bem cumprir a missão 
que nos foi destinada e que São Roque interceda por 
nós e nos dê saúde e força. 

Que cada um, e muito em particular aqueles que fize-
ram anos nos meses referenciados, se sinta pessoal-
mente convidado para este convívio e participe no 
Encontro, enriquecendo-o com a sua presença. 

 - Março:  
Nelson Fernando Moreira Antão 
Ana Maria de Almeida C. R. Rosa 
Augusto José Moutinho Borges 
Manuel Augusto Lopes de Lemos 
José Maria Pedrosa d'Abreu Cardoso 
António Gomes Nunes 
Maria Luísa Gomes Nunes 
Maria Adelaide Muge de Oliveira 
Martinha Maria Mendes Soeiro T. Ferreira 
Armando dos Santos Loureiro 
António Balcão Fernandes Reis 
Leonor Ferreira Pires de Almeida 
António Fernando de Jesus Pereira dos Reis 
Vítor Manuel Ferreira Rodrigues 
Ana Catarina Roque Coroa 

- Abril:  

Ana Paula Matos Barros 
Luís Filipe Mendia de Castro 
Fernando Eduardo Cabral Paes de S. Afonso 
Armindo Moreira Palma Jacinto 
Marília Dias Limpo Garrido Fortes 
António José  de Castro Bagão Felix 
José Joaquim de Sousa Ferreira  Martins 
José Tomaz Ferreira  
Natividade Freitas Patrício  

Reiteramos aqui o apelo e a sugestão que fizemos no 
último número da “Notícias da Irmandade” no senti-
do de que cada Irmão, pelo menos, tome boa nota do 
mês em que será homenageado pela Irmandade 
(que, como é sabido, decorre no mês seguinte ao do 
seu aniversário) para que se possa associar aos res-
tantes Irmãos na participação na Santa Missa e no 
respectivo almoço convívio. 

livre arbítrio, a sua inteligência e a sua vontade, de 

braço dado com o amor ao próximo. 

Nós, Irmãos de São Roque, podemos mostrar ao Papa 

Francisco, consciências limpas e mãos calejadas pelo 

trabalho nas Obras de Misericórdia. 

Também queremos inverter o cenário. 

Por isso, todos os nossos dias têm sido dias de um 

permanente jubileu de Misericórdia. Aquele que está 

ao nosso alcance.    
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Na manhã do passado dia 6 de Março realizou-se no 
Turcifal o Encontro do Departamento da Pastoral 
socio-caritativa do Patriarcado em que foram esclare-
cidas alterações legislativas que afectam os Estatutos, 

Compromissos das Irmandades e Misericórdias e que 
implicarão também a introdução de alterações nos 
Compromissos da nossa Irmandade, de que iremos 
dando conhecimento aos Irmãos. 

Encontro do Departamento da Pastoral Socio-Caritativa do Patriarcado 

Alterações nos Compromissos da Irmandade 

Decorreu no passado dia 28 de Março, em Fátima, a 
assembleia geral da União das Misericórdias Portu-
guesas, onde participou e representou a nossa Irman-

dade, o nosso Irmão-Provedor, Dr. Pedro Vasconce-
los. 

Assembleia Geral da União das Misericórdias 

No passado dia 18 de Abril, decorreu em Torres 
Vedras uma Jornada de reflexão promovida pelo 
Secretariado Regional de Lisboa da União das Miseri-
córdias de Lisboa onde participaram as Misericórdias 
desta Região e foram tratados diversos temas de 
interesse para as Santas Casas, designadamente no 
que respeita à reformulação dos Compromissos 
decorrente da publicação da nova lei quadro das Ins-

tituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
que também se aplica às Misericórdias. 

Jornadas de Reflexão do Secretariado Regional de Lisboa da 

União das Misericórdias 

No dia 7 de Abril uma vintena de Irmãos, acompanha-
dos pelo Coro da Irmandade “Populus Chorus”, e por 
alguns voluntários e trabalhadores deram continuida-
de à tradicional peregrinação ao Rosmaninhal, conce-
lho de Idanha a Nova, onde decorreram as celebra-
ções anuais em honra de São Roque. 

Como sempre fomos recebidos com muita simpatia, 
com gestos de acolhimento que fortalecem a união 
que se tem vindo a estabelecer com esta Comunida-
de de São Roque. 

De salientar a presença nos Actos do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, 
Armindo Jacinto e do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia do Rosmaninhal, Joaquim Chambino, 
ambos Irmãos de São Roque. 

Ponto alto da Peregrinação e Celebração foi a entra-
da dos quatro novos Irmãos, que seguidamente se 
indicam  e  que prestaram o seu solene Compromisso 
diante do Altar: 

Aurora Maria da Conceição Marmelo Mendes; 

João Correia Mendes 

Francisco Manuel Carreiro Pinheiro 

João Martinho Carreiro da Costa  

É com especial alegria que acolhemos estes novos 
Irmãos do Rosmaninhal a quem incube a Missão adi-
cional de fortalecer a Comunidade local de São 
Roque. 

A todos, a Irmandade da Misericórdia e de São Roque 
dá as boas vindas,  acolhendo-os na nossa Irmanda-
de, em ambiente de  júbilo e esperança e formula 
votos para que o Senhor lhes dê a força e coragem de 
assumir o seu compromisso com total dedicação e 
entusiasmo, em especial  na  devoção a São Roque e 
na prática das Obras de Misericórdia. 

Peregrinação ao Rosmaninhal e Entrada de Novos Irmãos 
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Acompanhamento de Funerais 

Continuando a cumprir uma das Obras de Misericór-
dia que é a de sepultar os mortos, um grupo de 
Irmãos especialmente dedicado ao cumprimento des-
te piedoso dever, já acompanhou à sua última mora-
da, 1320 funerais de Irmãos que faleceram na Cidade 
de Lisboa, sem família, sem amor e sem abrigo e que, 
só no ano corrente, já somam 41. 

Conforme temos vindo a referir os meios de comuni-
cação social têm sido particularmente sensíveis a esta 
piedosa prática da Irmandade e têm-se multiplicado 
em pedidos de entrevistas e depoimentos e têm-se 
feito presentes no acompanhamento de  alguns fune-
rais. 

 Ao sermos convidados para um programa na TVI, de 
novo se colocou e preocupação de não desvirtuar 
este singelo acto de última homenagem aos nossos 
irmãos falecidos esquecidos do mundo, com manifes-
tações e atitudes  impróprias. 

No passado dia 8 de Abril, no Programa “A tarde é 
sua” apresentado por Fátima Lopes, intervieram os 
Irmãos Balcão Reis, José Ferreira Martins e António 
Gomes Nunes, que evidenciaram o sentido humano e 
cristão com que é feito este acompanhamento tendo 
deixado um voto de que outros voluntários se juntem 
ao grupo existente e que possa haver outras Institui-
ções em outros pontos do país que venham a seguir 
esta piedosa prática.  

Via Sacra na Igreja de São Roque 

Durante o período quaresmal, a Irmandade da Mise-
ricórdia e de São Roque de Lisboa promoveu a orga-
nização da via sacra na Igreja de São Roque que 
decorreu às quartas-feiras sob a presidência do Rev.  
Padre António Vaz Pinto, S.J. ou do Rev..Padre Jar-
dim, S.J. no período antecedente da celebração da 
Eucaristia. 

Recitação do Terço na Igreja de São Roque 

Como é tradição, a nossa Irmandade promove duran-
te o mês de Maio a recitação do Terço na Igreja de 
São Roque pelas intenções que são particularmente 

dedicadas em cada dia conforme consta no detalhe 
do calendário que nas páginas seguintes se indica: 

Visita à Capela de São Roque dos Carpinteiros de Machado 
No passado dia 16 de Abril, a Irmandade organizou 
uma visita à belíssima Capela de São Roque dos Car-
pinteiros de Machado que está situada nas instala-
ções da Marinha na Rua do Arsenal em Lisboa. 

Esta visita, que teve uma afluência significativa de 
participantes, foi  preenchida com uma Conferência a 
cargo do Sr.Cte José Rocha e Abreu sobre São Roque 
e a Capela dos Carpinteiros de Machado e pela actua-
ção do Coro “Populus Chorus” acompanhado pelo 

quinteto de sopro da Banda 
da Armada. Iniciativa muito 
apreciada e que bem deseja-
mos que ajude a dinamizar 
esta Capela de São Roque e 
por ela uma ligação da Irman-
dade à Marinha que dê frutos 
agradáveis a ambas as Insti-
tuições.  
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DIA INTENÇÃO 
1 

(6ª feira) 

 

Dia de São José Operário 
 

  Dia do Trabalhador 
- Feriado Igreja encerrada 

2 
(Sábado)  

 

Por todos os que não vivem em Paz 

Pelo fim de todos os conflitos no 

Mundo Por todos os povos desaloja-

dos pela guerra 

3 
(Doming

o) 

Dia da Mãe 
Por todas as mães e por todas as 

mulheres que gostariam de ser mães. 

4 
(2ª feira) 

       (A Igreja de São Roque encontra-se 
        encerrada até às 14 horas) 

5 

 
(3ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Volun-

tários: 
Secretaria Geral  e todos os Serviços 

nela integrados 

Gabinete de  Auditoria Interna 

Direcção de Assuntos Jurídicos 

Gabinete de Estudos  e Planeamento 

Gabinete de Relações Internacionais  

 

6 
(4ª feira) 

 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Volun-

tários: 
Departamento de Acção Social e 

Saúde e Serviços nele integrados: -

Gabinete de Monotorização  e Apoio à 

Gestão -Gabinete de Apoio Jurídico -

Secretaria - Espaço Santa Casa -

Gabinete de Promoção do Voluntaria-

do - Unidade Técnica de Apoio -

Programa Intergerações   

7 

 
(5ªfeira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Volun-

tários: 
Direcção de Saúde Santa Casa e Ser-

viços nela integrados -USSC- Bairro 

Armador -USSC- Bairro Padre Cruz/

Telheiras -USSC – Castelo/Natália Cor-

reia - USSC – Bairro da Boavista  -USSC 

– Vale de Alcântara/Tapada -USSC – Dr. 

Domingos Barreiro - USSC – Bairro da 

Liberdade - Wmais - Projectos Especiais 

8 
(6ªfeira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores, Irmãos, 

Sócios  e Voluntários: 
IMSRL – ( e Missa da Unidade) 

ARMIL – Associação dos Reformado da 

Misericórdia de Lisboa 

DIA INTENÇÃO 

9 
(Sábado) 

Pelos não crentes Pela Igreja silen-

ciada nas várias partes do Mundo Por 

todos os que não são livres de expressar 

a sua Fé Pelos Cristãos perseguidos, 

especialmente na Ásia, no Médio Orien-

te e África.  

10 
(Doming

o) 

Por todos os que estão sós Por todos 

os que não têm habitação Pelos “Sem 

abrigo, sem família e sem amor” 

11 
2ª feira 

(*)  

(A Igreja de São Roque encontra-se 
       encerrada até às 14 horas) 
15h00- Pela  Obra do Pousal e seus 

utentes (Procissão e Oração do Terço na 

Capela do Pousal) 

12 

 
(3ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e 
Voluntários: 
Direcção de Infância e Juventude -

Unidade de Admissão em Acolhimento 

Institucional -Unidade de Acolhimento  

Institucional de Crianças e Jovens -

Unidade de Adoção. Apadrinhamento 

Civil e Acolhimento Familiar -Unidade de 

Apoio à Autonomização -Equipa de 

Apoio Técnico ao Tribunal de Lisboa 

20,00h  - Hospital Ortopédico de 

Sant'Ana— Pelos Doentes, Voluntários, 

Corpo Clinico, Auxiliar, Trabalhadores 

e Dirigentes do: Hospital do Sant'A-

na  e pelas Irmãs da Congregação de 

Santa Catarina de Sena (Oração do 

Terço e Procissão pelas enfermarias do 

HOSA) 

 

 
13 

(4ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Vol.: 
Direcção de Desenvolvimento e Inter-

venção de Proximidade (UDIP’s) 

Direcção de Intervenção com Públicos 

Vulneráveis -Unidade de Apoio e Promo-

ção no Envelhecimento Activo (UAPEA) 
- Programa “PILAR” -Unidade de Apoio 

à Deficiência -Unidade de Emergência 

(UE) -Unidade de Acompanhamento Tera-

pêutico( (UAT) -Serviço de Gestão de 

Produtos de Apoio -Centro de Educa-

ção, Formação e Certificação  

17,00h Unidade de Saúde Maria José 

Nogueira Pinto ( Aldeia do Juso)

( Oração do Terço na Capela da Unida-

de de Saúde) 
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DIA INTENÇÃO 

14 
(5ªfeira) 

Pelos Dirigentes e Trabalhadores :  

Departamento de Jogos ( todos os 

Serviços nele integrados) Direcção de 

Sistemas e Tecnologias de Informação 

( todos os Serviços nele integrados) 

15 
(6ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e 

Voluntários : 

Departamento de Qualidade e Ino-

vação -Unidade de Sustentabilidade e 

Inovação - Unidade de Segurança 

Departamento de Empreendorismo e 

Economia Social - Unidade de Planea-

mento Gestão e Coordenação Operacio-

nal 

16 
(Sábado) 

Por todos os desempregados do nosso 

País Por todos aqueles que têm fome 

Pelos que têm fome de Justiça  

 

17 
(Doming

o) 

Pela população da cidade de Lisboa 

Pelos residentes no Bairro Alto e 

por todos os que aí trabalham Pelo 

Lisboa Clube Rio de Janeiro Pelas 

Juntas de Freguesia da Misericórdia e 

de Santa Maria Maior 

18 
(2ª feira) 

(A Igreja de São Roque encontra-se 

encerrada até às 14 horas) 

19 
(3ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Volun-

tários:Direcção da Cultura e todos os 

Serviços nela integrado ( Museu de São 

Roque, Serviço de Públicos e Desenvol-

vimento  Cultural, Centro Editorial, 

Arquivo  Histórico e Biblioteca ) 

20 
(4ª feira) 

 Pelos Dirigentes, Trabalhadores e Volun-

tários dos: 
Departamento de Gestão Imobiliária 

e Património 

21 
(5ª feira) 

 Pelos Dirigentes e Trabalhadores : 
Direcção Central de Comunicação e 

Marketing Assessoria de Imprensa 

Central de Compras  

 

22 
(6ª feira) 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 
Pelas intenções dos peregrinos a Fátima 

da Irmandade da Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa, Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e Comunida-

de de São Roque 

23 
(Sábado) 

Pelas Crianças e jovens de Portugal 

e do Mundo e pelas suas famílias para 

que lhes saibam transmitir a Espe-

rança 

DIA INTENÇÃO 

24 
(Domingo) 

Por todos os Governantes e por 

todos os que têm responsabilidades 

na direcção dos vários Países, em 

particular em Portugal, para que 

sempre orientem as suas decisões 

 

 

25 
(2ª feira) 

( A Igreja de São Roque encontra-se 

encerrada até às 14 horas) 
(*)  14,30h- Aldeia Stª Isabel 
( Oração do Terço e Procissão do Lar  

S. João de Deus à Capela da Aldeia ) 
 

 
 

 

26 
(3ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e 

Voluntários :Direcção Financeira 

(*) 17,00h – Missa e Terço (Capela 

de São Roque) do Alcoitão (CMRA)

Centro de medicina e Reabilitação 

do Alcoitão e pelos Estudantes, Pro-

fessores e Trabalhadores da Escola 

Superior de Saúde de Alcoitão e do 

Centro de Reabilitação Profissional 

do Alcoitão do Instituto do Emprego 

e Formação Profissional  

 

27 
(4ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e 

Voluntários do:Instituto Medico-

Pedagógico Condessa de Rilvas (na 

Capela do Instituto) 

28 
(5ª feira) 

Pelos Dirigentes, Trabalhadores e 

Voluntários da:Direcção de Recur-

sos Humanos e Casa do Pessoal  

29 
(6ªfeira) 
12,00h 

DIA DAS MISERICÓRDIAS e de  

VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Pelo Provedor, Vice-Provedor e 

Vogais da Mesa da SCML -Pelo Che-

fe de Gabinete do Provedor e da Mesa 

-Pelo Gabinete de Relações Publicas e 

Protocolo da Provedoria -Pelo Centro 

de Investigação Científica e Aplicada -

Pelos Prémios Santa Casa em Neuro-

ciências -Pelos Secretariados, Assesso-

res e Serviços de Apoio da Mesa e 

Provedoria  Pelos membros do 

Conselho de Auditoria da SCML

Pelos Dirigentes da União das Mise-

ricórdia Portuguesas  

30 
(Sábado) 

 Pela maior e mais rápida recupera-

ção económica do nosso País. 

31 
(Domingo) 

 

Dia da Santíssima TrindadePelo 

Papa Francisco e por todos os Bis-

pos, Presbíteros, Diáconos, Consa-

grados e Leigos da Igreja Católica, 

para que o Espirito Santo os inspire 

e ilumine a todos.  
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Procissão do Senhor Jesus dos Passos da Graça 
No II Domingo da Quaresma, dia 1 de Março, efec-
tuou-se a Procissão do Senhor Jesus dos Passos da 
Graça, com inicio na Igreja de São Roque, a qual per-
correu as principais ruas da Baixa e terminou na Igre-
ja do Convento da Graça, registando grande afluência 
de fieis pelas ruas da Cidade. 

Presidiu a esta Procissão Sua Eminência o Senhor Car-
deal- Patriarca de Lisboa, que no final presidiu tam-
bém à Celebração Eucarística na Igreja da Graça. 

Durante a manhã, houve a Santa Missa na Igreja de 
São Roque presidida pelo Vigário-Geral do Patriarca-
do de Lisboa, Cónego Nuno Isidro Nunes Cordeiro. 

Esta Procissão foi organizada pela Real Irmandade do 
Senhor dos Passos da Graça com o apoio da Irmanda-
de da Misericordia e de São Roque de Lisboa. 

Ao longo da Procissão foram meditados os Passos 
com reflexões do Padre António Vaz Pinto (à saída de 
São Roque), Cónego Armando Duarte  (frente à Igreja 
da Encarnação), Cónego João Seabra (Largo de São 
Domingos),Padre Vitor Gonçalves (Frente à Capela de 
Nossa Senhora da Saúde), Padre Bartolomeu (Calçada 
de Santo André), Padre António Trigueiros (Casa S. 
João de Brito). O último Passo no Largo frente à Igreja 
da Graça foi assumido por sua Emin. Cardeal Patriar-
ca D. Manuel Clemente.  

PROCISSÕES NA CIDADE DE LISBOA 

No V Domingo  da Quaresma, dia 22 de Março, como 
é hábito, a Irmandade da Misericórdia e de São 
Roque de Lisboa organizou a Procissão em honra do 
Senhor dos Passos que percorreu algumas ruas do 
Bairro Alto terminando na Igreja de São Roque.  

Presidiu o Rev. Padre António Vaz Pinto, S.J., Reitor 
da Igreja de São Roque e Capelão Privativo da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Marcaram presença na Procissão a Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário e Senhor Jesus dos Passos 
e Santa Via-Sacra; Irmandade de Santa Cruz e Passos 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de Alenquer; Real 
Irmandade dos Passos da Graça; Delegação de Cava-
leiros da Sacra e Militar Ordem Constantiniana de São 
Jorge e o Grupo de Paramédicos. A guarda de honra 

ao andor foi efectuada por membros da Guarda 
Nacional Republicana. 

No Final da Procissão foi proferida uma meditação 
pela nossa Irmã Leonor Ribeiro e Castro. 

Procissão do Senhor dos Passos de São Roque 

Procissão do Senhor dos Passos de Alenquer 
Como tem sido hábito a nossa Irmandade participou 
com a presença de seis Irmãos na Procissão do 
Senhor dos Passos de Alenquer no III Domingo da 
Quaresma, dia 15 de Março, que, como é sabido, 
constitui sempre um grande evento religioso naquela 

localidade e onde se incorporam diversas instituições 
e entidades locais, designadamente o Senhor Presi-
dente da Câmara e Presidentes das Juntas de Fregue-
sia. 

Procissão do Senhor dos Passos no Mosteiro de Santos-o-Novo 
A nossa Irmandade esteve também presente na Pro-
cissão em honra do Senhor dos Passos que decorreu 
no interior dos claustros do Mosteiro de Santos-o-

Novo onde actualmente funciona um Equipamento 
Social a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa. 
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VISITAS PASCAIS 

Nos dias 30 e 31 de Março e 1 de Abril a Irmandade 

realizou a já tradicional Visita Pascal aos Serviços  

Centrais da Santa Casa e ao Departamento de Jogos.  

Em função de outros compromissos do Rev. Capelão 

da Santa Casa, Padre Vaz Pinto e da disponibilidade 

dos Irmãos, foram organizados os horários e percur-

sos das visitas, com uma constante que tão agrada-

velmente registamos; um acolhimento espontâneo, 

generoso e muito simpático em todos os departa-

mentos visitados. 

Duas frases, entre tantas outras, recordamos e anota-

mos:  

“Ainda cá tenho a pagela do ano passado, 

Já estávamos a sentir a vossa falta, será que este ano 

não nos vêm trazer as amêndoas e pagela Pascal?” 

E assim subindo e descendo escadas e mais escadas, 

abrindo e fechando portas, passando por entre secre-

tárias, computadores e processos, lá fomos levando a 

mensagem de uma Santa e Feliz Páscoa, distribuindo 

umas amêndoas para adoçar o dia e deixando uma 

pagela (ou várias para os ausentes e familiares, quan-

do assim nos era pedido ou por nós sugerido) com 

uma pequena saudação pascal. 

É um momento de presença física e espiritual da 

Irmandade, no seio da grande comunidade dos traba-

lhadores da Santa Casa, desde a Mesa da SCML e diri-

gentes, até todos os seus colaboradores sem distin-

ção de níveis. 

Nos Serviços Centrais da Santa Casa  

Circunstâncias várias obrigaram a alterar o Programa 

inicialmente delineado para celebrar a Páscoa na Aldeia 

de Santa Isabel, mas era muito grande o desejo da Aldeia 

de celebrar o tempo Pascal com alguma iniciativa mar-

cante. 

Assim nasceu em boa hora a ideia de realizar uma Visita 

Pascal aos Equipamentos que estão instalados na Aldeia, 

revivendo de certa forma a velha tradição das nossas 

aldeias em que o Senhor Abade, Pároco ou Prior, percor-

ria as casas da povoação, entrando em cada uma, sau-

dando os seus habitantes e muitas vezes aspergindo com 

água benta a casa e os presentes.  

O Reverendo Padre João José Cândido da Silva, acompa-

nhado do Director, dos trabalhadores, utentes e forman-

dos da ASI e do Irmão Provedor, e outros Irmãos da 

Irmandade de São Roque deram a volta à Aldeia, num 

cortejo cheio de alegria, visitando, um a um, todos os 

Equipamentos da Aldeia. 

Na Aldeia de Santa Isabel 
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O Reverendo Padre João José abençoou e aspergiu 

com o hissope, que ia mergulhando na caldeirinha da 

água benta, os utentes e os espaços em que se 

desenvolve o seu dia a dia, sendo bem visível o 

encanto e grande satisfação com que todos recebe-

ram aquela visita e aquela bênção. 

A experiência colhida obriga-nos a pensar da oportu-

nidade desta iniciativa e do interesse da sua repeti-

ção, não só na Aldeia de Santa Isabel como em outros 

Equipamentos, com as adaptações que as circunstân-

cias do lugar e dos destinatários aconselhem. 

Aqui fica a sugestão e o pedido de propostas por par-

te dos Equipamentos que a julguem válida e que 

queiram organizar uma Visita Pascal no próximo ano.    

 

 

 

 

 

 

 

Conforme convite oportunamente enviado aos 

Irmãos, no passado dia 9 de Maio, com o título de " 

Rota das Capelas ", teve lugar uma visita Cultural e de 

Convívio a seis Igrejas e Capelas existentes em Equi-

pamentos Sociais e de Saúde da SCML. 

Foram 43 os participantes, incluindo Irmãos, Familia-

res e Amigos. As deslocações entre as diversas Igrejas 

e Capelas fizeram-se de autocarro, amavelmente dis-

ponibilizado pela Santa Casa, e aqui manifestamos o 

nosso agradecimento. 

O programa ocupou todo o dia, não permitindo atra-

sos, que havia muita coisa bonita a apreciar. Aos par-

ticipantes foi entregue um bem elaborado roteiro 

com informações que muito valorizou os locais visita-

dos e constituirá uma bela recordação deste dia de 

convívio. 

Começou a “Rota” pela Igreja do Convento de São 

Pedro de Alcântara, seguindo-se a Capela de Condes-

sa de Rilvas, a Igreja do Convento de Santos-o-Novo e 

a Igreja do Convento do Beato. 

A fome começava a apertar e como não é aconselhá-

vel desfrutar da arte com estomago vazio, fez-se uma 

paragem para um reconfortante almoço. Que cum-

priu e até terá excedido as expectativas. 

Confortados com o repasto a “Rota” prosseguiu com 

as visitas à Capela do Centro Medicina de Reabilita-

ção de Alcoitão e à Capela do Hospital de Sant' Ana 

(HOSA). 

Estava previsto terminar o Programa visitando a Igre-

ja do Convento da Encarnação, de invulgar riqueza e 

grande valor artístico, mas a Irmandade que adminis-

tra aquele espaço litúrgico, estranhamente não nos 

concedeu a esperada autorização. 

 Desejamos aqui registar os nossos agradecimentos 

ao Dr. Ricardo Máximo, Dr. Paulo Costa e Sr. Carlos 

Teixeira, pela forma, simpática e conhecedora, como 

nos receberam em São Pedro de Alcântara, Santos-o-

Novo, Hospital de Sant’Ana, e aos Rev. Padres 

Manuel Fernandes e João José Cândido da Silva e à 

Irmã Celina pelo carinho com que nos receberam no 

Convento do Beato, na HOSA e no CMRA 

Foi um dia de agradável convívio entre Irmãos e Ami-

gos, em que tomámos conhecimento mais directo de 

alguns dos locais em que a Irmandade tem a respon-

sabilidades do Culto Católico, tendo sido ao mesmo 

tempo uma oportunidade para apreciarmos a beleza 

e a riqueza daquelas Capelas e Igrejas “verdadeiras 

obras de arte construídas por amor e louvor a Deus”. 

Ficou a vontade de realizar outros dias de convívio, 

com programas de índole cultural ou de puro lazer. 

Uma palavra final, bem merecida, de agradecimento 

a todos os que trabalharam na organização desta 

bela Jornada de convívio e cultura. 

Visita Cultural e de Convívio a Capelas da SCML — Rota das Capelas 
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Proclamação do Ano Santo da Misericórdia pelo Papa Francisco 

Como é do conhecimento geral, o Papa Francisco, nas 
Vésperas do II Domingo da Páscoa (Domingo da Divi-
na Misericórdia proclamado por São Papa João Paulo 
II), anunciou ao Mundo a proclamação de um Ano 
Santo da Misericórdia a ter inicio no próximo dia 8 de 
Dezembro (Dia da Imaculada Conceição). 

Dada a extensão do Documento, publicamos apenas 
um pequeno excerto, com o inicio e término do mes-
mo, o qual pode ser consultado na íntegra, por exem-
plo, na internet  no sitio da Santa Sé. 

 

Misericordiae Vultus 

BULA DE PROCLAMAÇÃO  
DO JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 

FRANCISCO 
BISPO DE ROMA 

SERVO DOS SERVOS DE DEUS 
A QUANTOS LEREM ESTA CARTA 

GRAÇA, MISERICÓRDIA E PAZ 

1. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mis-
tério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a 
sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e 
atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, « rico 
em misericórdia » (Ef 2, 4), depois de ter revelado o 
seu nome a Moisés como « Deus misericordioso e 
clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fideli-
dade » (Ex 34, 6), não cessou de dar a conhecer, de 
vários modos e em muitos momentos da história, a 
sua natureza divina. Na « plenitude do tempo » (Gl 4, 
4), quando tudo estava pronto segundo o seu plano 
de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem 
Maria, para nos revelar, de modo definitivo, o seu 
amor. Quem O vê, vê o Pai (cf. Jo 14, 9). Com a sua 
palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa,[1]Jesus 
de Nazaré revela a misericórdia de Deus. 

2. Precisamos sempre de contemplar o mistério da 
misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É 
condição da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra 
que revela o mistério da Santíssima Trindade. Miseri-
córdia: é o acto último e supremo pelo qual Deus vem 
ao nosso encontro. Misericórdia: é a lei fundamental 
que mora no coração de cada pessoa, quando vê com 
olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da 
vida. Misericórdia: é o caminho que une Deus e o 
homem, porque nos abre o coração à esperança de 
sermos amados para sempre, apesar da limitação do 
nosso pecado. 

3. Há momentos em que somos chamados, de manei-
ra ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, 
para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir 
do Pai. Foi por isso que proclamei um Jubileu Extraor-
dinário da Misericórdia como tempo favorável para a 
Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o teste-
munho dos crentes. 

(…) 

25. Será, portanto, um Ano Santo extraordinário para 
viver, na existência de cada dia, a misericórdia que o 
Pai, desde sempre, estende sobre nós. Neste Jubileu, 
deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca Se 
cansa de escancarar a porta do seu coração, para 
repetir que nos ama e deseja partilhar connosco a 
sua vida. A Igreja sente, fortemente, a urgência de 
anunciar a misericórdia de Deus. A sua vida é autênti-
ca e credível, quando faz da misericórdia seu convicto 
anúncio. Sabe que a sua missão primeira, sobretudo 
numa época como a nossa cheia de grandes esperan-
ças e fortes contradições, é a de introduzir a todos no 
grande mistério da misericórdia de Deus, contem-
plando o rosto de Cristo. A Igreja é chamada, em pri-
meiro lugar, a ser verdadeira testemunha da miseri-
córdia, professando-a e vivendo-a como o centro da 
Revelação de Jesus Cristo. Do coração da Trindade, do 
íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e 
flui incessantemente a grande torrente da misericór-
dia. Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior 
que seja o número daqueles que dela se abeirem. 
Sempre que alguém tiver necessidade poderá aceder 
a ela, porque a misericórdia de Deus não tem fim. 
Quanto insondável é a profundidade do mistério que 
encerra, tanto é inesgotável a riqueza que dela pro-
vém. 

Neste Ano Jubilar, que a Igreja se faça eco da Palavra 
de Deus que ressoa, forte e convincente, como uma 
palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor. 
Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e 
seja sempre paciente a confortar e perdoar. Que a 
Igreja se faça voz de cada homem e mulher e repita 
com confiança e sem cessar: « Lembra-te, Senhor, da 
tua misericórdia e do teu amor, pois eles existem des-
de sempre » (Sl 25/24, 6). 

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 11 de 
Abril – véspera do II Domingo de Páscoa ou da Divina 
Misericórdia – do Ano do Senhor de 2015, o terceiro 
de pontificado. 

Francisco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_edn1

