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1 — Vivemos hoje tempos reduzidos. 

Há sete, oito, nove décadas atrás, os 

tempos eram mais robustos. 

Nos Seminários não faltavam Seminaris-

tas. 

Nas Igrejas não faltavam Sacerdotes 

nem fiéis. Nas ruas, as Procissões reu-

niam multidões. Das Famílias, nasciam 

muitos filhos e havia outros tantos bap-

tizados. 

As catequeses eram concorridas, exigen-

tes e prolongadas e depois praticamente 

todos faziam a primeira comunhão.  

Na Quinta-Feira Santa, toda a Lisboa ia 

visitar sete Igrejas e as ruas eram formi-

gueiros de crentes vestidos de preto. 

E havia os Costumes, o Recato, a Moral 

e o Pudor. Havia filas para os Confessio-

nários. Ninguém queria cair nas “bocas 

do mundo”. 

A Lei dava como referencia o “ bónus 

pater familiae”. Não havia igualdade de 

género. 

Os filhos respeitavam os Pais, o Senhor 

Padre, os Mestres, os Senhores Oficiais, 

a Bandeira e o Hino Nacional. 

Os Pais almoçavam e jantavam diaria-

mente com os Filhos, no lar comum e ali 

fluía com naturalidade o diálogo entre 

Gerações. Ao correr das conversas, à 

roda da mesa, transmitiam-se os valores 

universais e os valores da nossa Comuni-

dade nacional. 

Para os mancebos havia o serviço militar 

obrigatório – o que se chamava “ir à 

tropa” – que era então uma escola de 

vida, civismo e cidadania. 

Ali aprendia-se que, para se garantir que 

a Família e a Nação continuassem era 

preciso, por vezes, combater e arriscar a 

vida. 

2 — Hoje já não é assim. 

Os seminaristas são poucos. Os Seminá-

rios abertos são poucos. Os Sacerdotes 

são poucos. As Igrejas estão encerradas 

a maior parte do tempo. 

Há muito menos Missas e as Igrejas só 

se animam um pouco aos Domingos. 

Fiéis que ocorrem às Igrejas e às Missas, 

são poucos, enquanto aumenta a novi-

dade dos “católicos não praticantes”. 

Procissões, ainda as há. Mas os fiéis 

mobilizados são muito menos. E no dia 

seguinte ou não figuram nos noticiários 

ou merecem três ou quatro linhas nos 

jornais. 

A Semana Santa é aproveitada para 

umas férias, normalmente, no estrangei-

ro. Já não há crentes, de preto, a visitar 

as sete Igrejas e o Sábado de Aleluia 

passou a ser ao Domingo. 

São poucos os que se confessam. A Igre-

ja de São Roque, por exemplo, não tem 

confessionário. 

Ainda há catequese e primeiras comu-

nhões mas o mais natural é, no dia, 

comungar a criança e os Avós. 

Os costumes, mudaram. Ganharam uma 

liberdade, então inimaginável. Os trajes 

são vaporosos, nas mulheres, e as calças 

compridas compram-se já desbotadas e 

rotas.  

Quando o calor aperta, tornam-se extre-

mamente generosos. 

A liberdade sexual é rainha. 

As esporas que dantes só eram usadas 

por adultos, são agora uma espécie de 

direito e distintivo dos adolescentes. 

Há igualdade de Género. 

A homossexualidade é acarinhada. 

O aborto é um direito constitucional. 

Os adolescentes libertaram-se da autori-

dade dos Pais, e governam a sua vida, 

como se fossem adultos. 

Alguns nem têm Pais. Outros têm vários 

Pais. 

O almoço e o jantar no lar comum, aca-

bou. 

As Famílias passaram a ter uma grande 

variedade de tipos, sendo grande a conf- 
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-fusão entre uma família verdadeira e várias situações, de 

convivência, que se auto-denominam por “família”. 

Acabou o serviço militar obrigatório. Agora, ser soldado é 

uma profissão. Lutar pela Pátria e pôr a vida em risco, só 

com contrato na mão. 

Mas ainda há patriotismo. 

Mudou-se para o Futebol. Aí sim: grita-se “Portugal”, canta

-se o Hino Nacional em uníssono – excepto os jogadores, 

que raramente sabem a letra e, por vezes, são estrangei-

ros naturalizados para o efeito. 

3 — Nestes tempos, de certo modo, existe tudo quanto 

havia há 7,8,9 décadas atrás, mas agora em doses reduzi-

das. 

Ainda há vocações, primeiras – comunhões, missas, procis-

sões, confissões; famílias verdadeiras, transmissão natural 

de valores, bons costumes, boa moral, respeito e patriotis-

mo. 

Mas tudo em doses reduzidas. 

4 — Isto é bom? É mau? 

Pelo menos é diferente. 

A Vida é mudança, como dizia o Poeta e não nos devemos 

lamentar só porque as coisas mudaram. 

Nem posso afirmar que então era-se mais feliz do que se é 

hoje. 

Apesar do mal que os portugueses dizem uns dos outros, 

dos seus Governantes e do seu País, a verdade é que só 

nós é que nos auto-flagelamos. 

Basta por um pé fora das fronteiras e logo chovem os elo-

gios ás nossas gentes e ao nosso País. Basta andar pelas 

ruas para logo mergulharmos numa multidão de estrangei-

ros que vem aqui a gozar a felicidade que nós resmunga-

mos não ter. 

Mas temos 

Em 1917, na I Guerra Mundial, os portugueses bateram-se 

em França e os franceses diziam que “Les portugais sont 

toujours gais”. 

Ainda somos os mesmos. 

A crise não nos tirou essa característica genética. 

Sinto, á minha volta, gente forte e uma Fé forte. 

A Fé, não se perdeu. Mudou de visibilidade. 

A Igreja, entre nós, já não é, numericamente, suficiente 

para manter viva a evangelização entre os portugueses. Os 

leigos são agora mais importantes do que eram, e na nova 

evangelização tem um protagonismo mais exigente. 

Os Homens continuam a sentir a sua Transcendência e a 

insuficiência da Igreja favorece a tendência de um diálogo 

directo entre o crente e Deus. 

Talvez não estejam longe os tempos da igualdade de géne-

ro, entre consagrados, e a administração dos Sacramentos, 

para começar, por alguns leigos. 

Entretanto, surgem alternativas. 

O Santuário de Fátima está sempre cheio de fiéis e, em 

Lisboa, nasceram as missas á noite. 

Se é certo que o desmantelamento das Famílias já não 

permite a transmissão dos valores, à roda da Mesa ou jun-

to á lareira, o diálogo entre as Gerações, continua e os 

valores são transmitidos, mesmo sem o rótulo de “valor 

cristão”. O amor ao próximo continua na genética dos por-

tugueses, mesmo naqueles que julgam que não são cris-

tãos. 

E se um dia tocar o clarim a chamar às armas, os jovens 

virão, com a sua generosidade e o seu amor às raízes, se o 

chefe fôr aquele em quem acreditam. 

5 — Vivemos tempo reduzidos. 

Não são, tempos maus. 

Nós, Irmãos de São Roque, que não estamos na Terra 

como espectadores mas como protagonistas, temos que 

nos adaptar aos novos tempos e aproveitar o que ofere-

çam de bom para cumprir a nova evangelização para que 

fomos convocados pelo Papa. 

Apesar de tempos e meios reduzidos o nosso Caminho é 

para a frente e para Cima.   

Recitação do Terço na Igreja de São Roque 

Como é tradição, a nossa Irmandade promoveu 
durante o mês de Maio a recitação do Terço na Igreja 
de São Roque e dia a dia foram invocadas as particu-
lares intenções dos que trabalham em determinado 
sector da Santa Casa. Houve um grande empenho em 
que ninguém fosse esquecido, mas se mesmo assim 
houve falhas aqui apresentamos as nossas desculpas. 
O Nosso Pai Celeste lançará sobre todos, sem excep-
ção a sua bênção. 

Naqueles Equipamentos cujos utentes têm limitações 
e dificuldades em se deslocarem até à Igreja de São 

Roque foi programada a recitação no próprio Equipa-
mento; se eles não podem vir até nós, vamos nós até 
junto deles. 
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Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

Prosseguindo a nossa tradição de comemorar os ani-
versários dos Irmãos, celebrou-se nas primeiras sex-
tas-feiras do mês a missa mensal de unidade seguida 
de almoço convívio no refeitório da Santa Casa, onde 
se comemorou o aniversário dos Irmãos que fizeram 
anos nos meses de Maio e Junho que a seguir se indi-
cam: 

Ana Rita Botelho Moniz Dias 

António José Ravasco Bossa Dionísio  

José Miguel Portela Pessa Cabral de Soveral 

Albina Gouveia Basílio  

Maria João Costa Caxias 

Graciosa Silva P. Pestana Rodrigues 

Mário Rodrigues Marques 

Horácio Rabaça Gaspar 

Maria Gabriela Figueiredo G. B. Colen 

Francisco Sarsfield Cabral 

Ruy Manuel Correia de Seabra  

José Ceia Garção 

Maria de Fátima A. Batalha Pereira  

Joaquim José de Castro Lopes  

Luisa Maria Carreiro Folgado Serejo 

Helena Gonçalves Pinto 

Isabel Maria Soares Martins 

Isabel Maria Barros 

Rosa Maria Teixeira Pimenta Araújo 

António Pais Agostinho Homem  

Maria Isabel C. R. Batalha Pereira 

Maria Odete Santos Ferreira 

Lucia  Maria N. de Macedo Leitão 

Pedro António J. Bracourt P. de Vasconcelos 

O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma 
feliz síntese do Ano jubilar. O lema Misericordiosos 
como o Pai (retirado do Evangelho de 
Lucas, 6,36) propõe viver a misericór-
dia no exemplo do Pai que pede para 
não julgar e não condenar, mas per-
doar e dar amor e perdão sem medida 
(cfr. Lc 6,37-38). O logotipo – obra do 
Padre jesuíta Marko I. Rupnik – apre-
senta-se como uma pequena suma 
teológica do tema da misericórdia. 
Mostra, na verdade, o Filho que carre-
ga aos seus ombros o homem perdi-
do, recuperando uma imagem muito 
querida da Igreja primitiva, porque 
indica o amor de Cristo que realiza o 
mistério da sua encarnação com a 
redenção. O desenho é feito de tal 
forma que realça o Bom Pastor que 
toca profundamente a carne do 
homem, e o faz com tal amor capaz de 
lhe mudar a vida. Além disso, um 
detalhe não é esquecido: o Bom Pas-
tor com extrema misericórdia carrega sobre si a 
humanidade, mas os seus olhos confundem-se com 
os do homem. Cristo vê com os olhos de Adão e este 

com os olhos de Cristo. Cada homem descobre assim 
em Cristo, novo Adão, a própria humanidade e o 

futuro que o espera, contemplando 
no Seu olhar o amor do Pai. 

A cena é colocada dentro da amên-
doa, também esta figura cara da ico-
nografia antiga e medieval que recor-
da a presença das duas naturezas, 
divina e humana, em Cristo. As três 
ovais concêntricas, de cor progressiva-
mente mais clara para o exterior, 
sugerem o movimento de Cristo que 
conduz o homem para fora da noite 
do pecado e da morte. Por outro lado, 
a profundidade da cor mais escura 
também sugere o mistério do amor do 
Pai que tudo perdoa.  

Vai ser enviada a todos os Irmãos uma 
carta circular, dando conta da Comis-
são Coordenadora da celebração do 
Jubileu e do convite que a todos é diri-
gido pedindo as suas sugestões e pro-
postas para uma profícua e oportuna 

e adequada programação da Celebração do Jubileu a 
concretizar numa oportuna colaboração com a Santa 
Casa. 

Jubileu da Misericórdia — Misericordiosos como o Pai 
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Acompanhamento de Funerais 

Continuamos a acompanhar à sua última morada os 
irmãos em Cristo que falecem na Cidade de Lisboa, 
sem família, sem amor e sem abrigo. 

Neste ano de 2015 já acompanhámos 51 funerais e 
por todos eles rogámos ao Pai de Misericórdia que 
lhe conceda a luz do eterno descanso. 

Aproxima-se o período de férias e encerramento da 
Irmandade, para que todos possamos ter uns 
momentos de repouso e recuperação de forças. Mas 
os funerais continuam, o que nos obriga a pedir uma 
disponibilidade acrescida dos Irmãos e Voluntários 
que integram o Grupo de acompanhantes e a renovar 
o apelo para que haja novos aderentes a esta piedosa 
prática.  

A convite do Sr. Reitor do Santuário Nacional de Cris-
to Rei, Rev. Padre Sezinando Alberto, a Irmandade 
contribuiu com dois pequenos textos, sobre o tema 
“Enterrar os mortos”, a integrar num livro “que leve 
as pessoas a conhecerem a actualidade da mensagem 
ligada às catorze Obras de Misericórdia”, edição do 
Santuário. 

PROCISSÕES NA CIDADE DE LISBOA 

Após a saída do último Boletim do “Notícias da 
Irmandade”, realizaram-se diversas Procissões na 

Cidade de Lisboa, onde a Irmandade esteve represen-
tada. 

Nossa Senhora da Pena — 17 de Maio 
Organizada pela Irmandade do Santíssimo Sacramen-
to e de Santa Ana da Paróquia de Nossa Senhora da 
Pena, Anjos, teve lugar a 17 de Maio  a Procissão de  
Nossa Senhora da Pena, com saída da Capela da Con-
ceição da Carreira e final na Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Pena. 

Nossa Senhora da Saúde — 10 de Maio 
Procissão de Nossa Senhora da Saúde, organizada 
pela Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde e 
São Sebastião e que foi presidida por Sua Excelência 
Reverendíssima o Bispo das Forças Armadas, D. 
Manuel Linda. 

Sem dúvida uma das mais populares e participadas 
Procissões da nossa cidade de Lisboa, manteve o seu 
brilhantismo e adesão das Irmandades, elementos 
militares e do povo em geral. 

Nossa Senhora da Conceição da Escada — 3 de Maio 

Organizada pela Irmandade da 
Nossa Senhora da Conceição da 
Escada da Igreja das Mercês, 
realizou-se no dia 3 de Maio a 
sua tradicional Procissão. 

A ameaça de chuva aconselhou 
avisadamente a reduzir signifi-
cativamente o percurso da Pro-

cissão, mas não a devoção com que foi acompanha-
da.  

Um Destacamento de fuzileiros navais transportou o 
andor de Nossa Senhora e prestou guarda de honra 
na Procissão e na Celebração Litúrgica. Um terno de 
clarins prestou honras a Nossa Senhora no adro da 
Igreja que de novo marcou o momento da Consagra-
ção com o toque de ordenança.  
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Procissão do Santo António — 13 de Junho 
No dia 13 de Junho, dia de Santo António teve lugar a 
Procissão do Santo, presidida por Sua Excelência 
Reverendíssima, D. José Traquina 
Maria, em representação de Sua 
Eminência o Cardeal Patriarca. 

Nesta Procissão participou o ex-
Ministro Geral da Ordem dos Frades 
Menores (ofm), o espanhol José Car-
ballo, actualmente Arcebispo titular 
de Belcastro e Secretário da Congre-
gação para os Institutos da Vida 
Consagrada e das Sociedades da 
Vida Apostólica.  

Também estiveram presentes os Autarcas da Cidade, 

encabeçados pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Fernando Medina. 

Procissão promovida pelos Padres 
Franciscanos de Santo António, à Sé, 
tem um cunho acentuadamente 
popular. Percorreu as ruas de Alfa-
ma, sempre com muita gente a par-
ticipar e a assistir. Saiu da Igreja de 
Santo António, com o andor de San-
to António e foi incorporando os 
pequenos andores com as Imagens 
de São João Baptista, São Miguel, 
Santo Estevão, São Vicente e São 

Tiago, conforme foi passando nas respectivas Paró-
quias 

Festividades do Corpo de Deus — 7 de Junho 
No Domingo dia 7 de Junho, teve lugar a Procissão do 
Corpo de Deus presidida por Sua Eminência o Cardeal
-Patriarca  de Lisboa e onde se integraram as diversas 
Paróquias e Irmandades do Patriarcado. Percorreu 
algumas ruas da Baixa e teve início e término na Sé 
Patriarcal. 

Foi uma Procissão muito participada, tendo-nos fica-
do a impressão que a adesão verificada terá larga-
mente excedido a de anos anteriores. 

Foi uma participação de muitas Irmandades e Con-
gregações, com os seus Pendões e elementos distinti-
vos e uma muito significativa adesão popular que 
acompanhou a Procissão ao longo de todo o seu per-
curso. 

Não podemos evitar uma nota de tristeza. Cada um 
saberá das razões da sua não participação, mas a ver-
dade é que fomos muito poucos, uma dúzia, os 
Irmãos presentes.  

Procissão de Nossa Senhora da Glória — 7 de Junho 

A Irmandade de Nossa Senhora da Glória, sediada na 
Freguesia da Graça realizou no dia 7 de Junho, inte-
grada na sua festa anual em honra de Nossa Senhora 
da Glória, a Procissão com o andor de Nossa Senhora, 

saindo da Igreja da Graça para a Capela de Nossa 
Senhora da Glória. 

Entrega e Bênção da Imagem de N. S. da Conceição à Res. Faria Mantero 
Como recordarão a Imagem de Nossa Senhora que 
estava na Residência Faria Mantero regressou em 
solene Procissão à sua primitiva morada na Residên-
cia Maria Teresa de Calcutá. 

A Irmandade, motivada pelas saudades manifestadas 
pelos utentes da Residência Faria Mantero pela 
ausência da Imagem de Nossa Senhora, providenciou 
a obtenção de outra Imagem para entregar à Resi-
dência. 

No passado dia 12 de Maio, em Celebração presidida 
pelo Rev. Capelão do Hospital de São Francisco 
Xavier, a nova Imagem foi benzida e entregue à Resi-
dência Faria Mantero. 

Animou a Celebração Eucarística o coro da Irmanda-
de, com cânticos Marianos, muito apreciados por 
todos os presentes. 

De registar o beberete final com deliciosos bolos, ten-
do sido a maioria, os mais saborosos, produzidos na 
Residência. 
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Apresentação do Livro da Irmã Ana Campos Reis  

“Cuidar na Vida e na Morte — Memórias antes que a memória se apague” 

A Senhora Enfermeira, nossa Irmã, Ana Campos Reis, 
publicou um magnifico livrinho, em que decidiu dei-
xar-nos a memória, antes que ela se apague, da sua  
vastíssima e riquíssima experiência no cuidar dos 
vivos, dos mais carentes e necessitados e do acompa-
nhamento dos momentos finais, antes e durante o 
baixar à terra. 

O livro já teve até ao presente três apresentações, 
qual delas a mais interessante e concorrida – Na Igre-
ja de Santa Catarina, na Sala de São Roque da nossa 
Irmandade e na Sala da Biblioteca da Santa Casa. 

Um livro a ler com amor, que nos deve fazer reflectir. 

Bênção das novas instalações do Departamento de Jogos da Santa Casa  

e do Pessoal que aí trabalha 

No dia 29 de Maio o Reverendo Padre António Vaz Pinto 
lançou a Bênção às Novas instalações e ao Pessoal do 
Departamento de Jogos da Santa Casa, na Avenida da 
Liberdade. 

A Irmandade, que se empenhou na realização desta Bên-
ção, editou uma oportuna e simpática pagela com três 
Santos, identificados como Patronos do Jogo, S. Luís 
Gonzaga, S. Caetano de Thiene e Santo Onofre, que foi 
distribuída aos participantes e Pessoal do Departamento. 

Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima ao 

Centro de Medicina e de Reabilitação do Alcoitão 

De 14 a 30 de Junho a imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima esteve na Capela de São Roque do 
Centro de Medicina e Reabilitação do Alcoitão 
(CMRA), onde foi venerada por muitos fiéis que ali se 
deslocaram para rezar à Rainha da Paz. 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lis-
boa organizou uma visita à Imagem peregrina  no dia 
18 de Junho, onde se integraram vários Irmãos que 
também participaram na Eucaristia celebrada pelo 
Capelão do CMRA. 

O Coro da Irmandade “Populus Chorus”, com a opor-
tunidade e elevação costumada, alegrou a celebração 
com cânticos Marianos. 
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“Sermão que pregou o Padre António Vieira na Casa Professa  

Da Companhia de Jesus em 1642” 

Tendo chegado ao conhecimento da Irmandade estar em 
processo de venda um exemplar do livro “Sermão que 
pregou o Padre António Vieira na Casa Professa da Com-
panhia de Jesus em 1642”, achou a Mesa dever adquirir o 
referido livro, dada a sua ligação à história da Irmandade, 
dando-se aqui a reprodução da sua portada. 

No passado dia 22 de Maio, a Irmandade da Miseri-
córdia e de São Roque de Lisboa organizou a sua 
habitual peregrinação a Fátima, integrando os Irmãos 
que desejaram participar, seus familiares e amigos, 
bem como trabalhadores, voluntários e utentes da 
Santa Casa. 

Foi uma Jornada de intensa espiritualidade mariana e 
também de saudável convívio entre os peregrinos da 
Irmandade e da Santa Casa. 

Peregrinação a Fátima 

Assembleia-Geral da Irmandade 
No passado dia 30 de Junho, realizou-se a Assembleia 
Geral da Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 
Lisboa, presidida pelo Irmão António Bagão Félix, para 
aprovação do Relatório e Contas do ano de 2014, docu-
mento que foi devidamente aprovado e que será reme-
tido ao Patriarcado de Lisboa, como decorre das nor-
mas estatutárias. 

Esta reunião foi antecedida de uma reunião informal de 
Irmãos onde se trataram diversos assuntos com inte-
resse para a vida e o futuro da nossa Irmandade. 

Restauro da Capela de São Roque no Arsenal da Marinha 
No  passado dia 30 de Abril, no Gabinete de Sua Exce-
lência o Chefe de Estado Maior da Armada, foi cele-
brado um Protocolo entre a  Marinha e a Santa Casa 
da Misericórdia  de Lisboa com vista ao restauro da 
Capela de São Roque dos Carpinteiros de Machado 
situada no Arsenal da Marinha. 

Capela construída em 1760, segundo o projecto de 
Eugénio dos Santos , foi sede da Irmandade dos Car-
pinteiros de Machado o que justifica a especial liga-
ção à nossa Irmandade e o carinho e interesse que 
sempre manifestámos por este restauro, que bem 
desejaríamos que fosse mais um motivo de dinamiza-
ção da vida da Capela. 
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A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lis-
boa e o Reverendo Reitor da Igreja de São Roque e 
Capelão Privativo da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa  promoveram a celebração de uma Missa de 
sufrágio pelos falecidos na travessia clandestina  do 
Mediterrâneo, rezando pelos milhares de refugiados 
que aí têm morrido em circunstâncias trágicas que 
são conhecidas. 

A celebração teve lugar na Igreja de São Roque no 
passado dia 28 de Abril e foi presidida pelo Rev. Rei-
tor da Igreja, Padre António Vaz Pinto, S.J. 

Missa pelos Falecidos na Tragédia do Mediterrâneo  

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa celebrou o 
seu 517º. Aniversário, com um vasto conjunto de ini-
ciativas de âmbito cultural e social e que incluíram a 
tradicional homenagem aos colaboradores com 25 
anos de serviço e reformados. 

Desejamos salientar a celebração da Missa Solene, na 
Igreja de São Roque, no dia do aniversário, 2 de Julho, 
presidida pelo Senhor D. Joaquim Mendes, Bispo 
Auxiliar do Patriarcado de Lisboa.  

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lis-
boa, estatutariamente associada à Santa Casa, parti-
cipou nesta Celebração Litúrgica com uma represen-
tação significativa de Irmãos que, nessa qualidade, 
integraram o cortejo litúrgico. No momento do Ofer-
tório, simbolicamente, depuseram nas mãos de D. 
Joaquim Mendes o Plano de Actividades da Irmanda-
de. 

Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

No passado dia 13 de Junho, Festa de Santo António, 
o nosso Bispo e Irmão de São Roque, Cardeal Patriar-
ca de Lisboa, D. Manuel Clemente, tomou posse do 
seu título cardinalício na Igreja de Santo António dos 
Portugueses na cidade de Roma. 

Na sua qualidade de Cardeal Presbítero, D. Manuel 

Clemente é membro do clero romano, sendo-lhe atri-
buído o título de uma Igreja de Roma e que, neste 
caso, é a Igreja de Santo António dos Portugueses, 
cujo título cardinalíceo já pertenceu a D. José Policar-
po, de saudosa memória. 

                                             

D. Manuel Clemente toma posse do Título Cardinalício 

Helena Gonçalves Pinto, Irmã de São Roque e sua 

colaboradora desde Janeiro de 2010, defendeu no dia 

9 de Julho de 2015, a sua Tese de Doutoramento em 

Arquitectura, Especialização em Teoria e História de 

Arquitectura, tendo recebido do Júri a mais alta clas-

sificação dada pela Universidade de Arquitectura de 

Lisboa. - Aprovação por Unanimidade com Muito 

Bom e Distinção.  

O trabalho realizado e apresentado tinha como tema: 

“A CURA E A ARQUITECTURA- História da Arquitectu-

ra Hospitalar Portuguesa na Época Contemporânea. 

Da programação à Tipologia Arquitectónica”. 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa está mais rica 
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Preocupado com a for-
ma como a humanida-
de está a relacionar-se 
com a Obra do Criador, 
no seu conjunto, o San-
to Padre Francisco 
publicou um Carta Encí-
clica, sob o título 
“LAUDATO SI”. 

Trata-de de um docu-
mento deveras impor-
tante e particularmente 
oportuno, chamando a 
atenção de todos os 
homens de boa vonta-
de para a necessidade 

de cuidarem da “Casa Comum” e para a sua respon-
sabilidade de bem preservar o “mundo” herdado dos 
seus antepassados e transmiti-lo aos vindouros em 
condições que assegurem uma sã convivência e habi-
tabilidade, acautelando os desmandos de  que o pla-
neta tem  sido alvo. 

Como seria expectável, este tema já provocou algu-
ma controvérsia da parte de tantos grupos interessa-
dos em prosseguir caminhos opostos, apenas basea-
dos no lucro desenfreado. 

Na impossibilidade de publicar o texto completo, dei-
xamos aqui a parte final da Encíclica constituída por 
uma oração expressamente composta para esta 
intenção e que o Santo Padre nos convida a rezar. 

Oração pela nossa terra 

Deus Omnipotente, 
que estais presente em todo o universo 
e na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vós que envolveis com a vossa ternura 
tudo o que existe, 
derramai em nós a força do vosso amor 
para cuidarmos da vida e da beleza. 
Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmãos e irmãs 
sem prejudicar ninguém. 
Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar 
os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
Curai a nossa vida, 
para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, 
para que semeemos beleza 
e não poluição nem destruição. 
Tocai os corações 
daqueles que buscam apenas benefícios 
à custa dos pobres e da terra. 
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 
a contemplar com encanto, 
a reconhecer que estamos profundamente unidos 
com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais connosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 
pela justiça, o amor e a paz. 

Oração cristã com a criação 

Nós Vos louvamos, Pai, 
com todas as vossas criaturas, 
que saíram da vossa mão poderosa. 
São vossas e estão repletas da vossa presença 
e da vossa ternura. 
Louvado sejais! 

Filho de Deus, Jesus, 
por Vós foram criadas todas as coisas. 
Fostes formado no seio materno de Maria, 
fizestes-Vos parte desta terra, 
e contemplastes este mundo 
com olhos humanos. 
Hoje estais vivo em cada criatura 
com a vossa glória de ressuscitado. 
Louvado sejais! 

Espírito Santo, que, com a vossa luz, 
guiais este mundo para o amor do Pai 
e acompanhais o gemido da criação, 
Vós viveis também nos nossos corações 
a fim de nos impelir para o bem. 
Louvado sejais! 

Senhor Deus, Uno e Trino, 
comunidade estupenda de amor infinito, 
ensinai-nos a contemplar-Vos 
na beleza do universo, 
onde tudo nos fala de Vós. 
Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão 
por cada ser que criastes. 
Dai-nos a graça de nos sentirmos 
intimamente unidos 
a tudo o que existe. 
Deus de amor, 

Laudato Si 
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mostrai-nos o nosso lugar neste mundo 
como instrumentos do vosso carinho 
por todos os seres desta terra, 
porque nem um deles sequer 
é esquecido por Vós. 
Iluminai os donos do poder e do dinheiro 
para que não caiam no pecado da indiferença, 
amem o bem comum, promovam os fracos, 
e cuidem deste mundo que habitamos. 

Os pobres e a terra estão bradando: 
Senhor, tomai-nos 
sob o vosso poder e a vossa luz, 
para proteger cada vida, 
para preparar um futuro melhor, 
para que venha o vosso Reino 
de justiça, paz, amor e beleza. 
Louvado sejais! 
Amen. 

Completou o 
Irmão Prove-
dor, Dr. Pedro 
Pestana de 
Vasconcelos, 
no passado dia 
27 de Junho, 
90 anos de 
uma vida que 

tem sido para nós um permanente estímulo. 
Foi de imediata e de expressiva espontaneidade a 

manifestação do desejo de celebrarmos em convívio 

este seu especial aniversário. 

Uma refeição em comum é sempre uma boa ocasião 

de expressar, com mais coração e entusiasmo, múlti-

plos sentimentos de amizade, gratidão, muito  apreço 

e consideração, desejos de saúde e felicidade e seria 

também momento propício para manifestar o nossos 

sentido agradecimento por tudo o que nos tem dado 

de exemplo e trabalho realizado. 

Com uma família numerosa e muitos justos admira-

dores e amigos não foi fácil encontrar uma data para 

a marcação do almoço mas finalmente no passado 

dia 9 de Julho teve lugar o almejado almoço convívio, 

conforme convite oportunamente dirigido a todos os 

Irmãos, Voluntários e Colaboradores da Irmandade. 

Precedendo a almoço tivemos na nossa Igreja de São 

Roque, significativamente cheia, e que, convém lem-

brar, é a Sede da Nossa Irmandade da Misericórdia e 

de São Roque, Celebração Eucarística em que pedi-

mos ao Senhor que sempre tenha o nosso Irmão Pro-

vedor sob a Sua protecção e o cumule das Suas Bên-

çãos. 

Foi simpático ver Irmãos, menos assíduos às activida-

des da Irmandade, acorrerem a saudar o Irmão Pro-

vedor, alguns só participando na Missa outros só par-

tilhando o almoço, conforme as suas disponibilidades 

de agenda. 

O almoço, no refeitório da Santa Casa, conforme 

estava previsto, constituiu, mais que uma homena-

gem, a manifestação do nosso agradecimento pela 

dedicação com que tem acompanhado e orientado a 

vida da Irmandade, com uma dedicação, uma ener-

gia, um entusiasmo, uma alegria de viver e uma defe-

sa obstinada dos valores, que são para nós um exem-

plo e um incentivo. 

Foi um almoço vivido em alegria, com muita anima-

ção, a que a Mesa da Santa Casa, na pessoa do 

Senhor Provedor Dr. Pedro Santana Lopes e dos 

Vogais Dr.ª Rita Valadas e Dr. Ricardo Gomes, se 

associou, sendo claro o desejo que em todos se mani-

festava de agradecimento e desejo de felicidades ao 

Irmão Provedor. 

Em nome da Irmandade, o Irmão Primeiro Vice Pro-

v e d o r , 

entregou 

ao Irmão 

Provedor 

u m 

á l b u m 

com foto-

g r a f i a s 

testemunhas da sua longa caminhada de uma  déca-

da de dedicado serviço à Irmandade, com uma foto 

final, de braço erguido, que todos entendemos como 

mais uma afirmação da sua determinação de conti-

nuar a guiar a Irmandade praticando as Obras de 

Misericórdia, dando bom conselho e corrigindo os 

que erram. 

Que Deus o proteja! Contamos consigo! 

90º Aniversário do Irmão Provedor Dr. Pedro Vasconcelos 


