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1 – A comunicação social mostra-

nos todos os dias, com requinte, a 

tragédia que se vive por todo o 

lado. 

Na Europa, o terrorismo e o dra-

ma dos refugiados. 

No Médio Oriente, não há um lu-

gar em paz. 

A Turquia, bate-se em diversas 

frentes, umas externas outras in-

ternas, numa política ambígua de 

islamização ou talvez não. 

Em África, na maioria dos Países, 

voltou-se ao tribalismo. Dantes 

era de arco e flecha, agora de To-

yota e Kalachnikov.  

O Paquistão, para além do conflito 

que mantém com a India por cau-

sa de Caxemira, vive em constan-

tes conflitos internos e actos de 

terrorismo, numa permanente vio-

lência. 

Na Indonésia e nas Filipinas, a 

luta é entre grupos internos, chefi-

ados por “Senhores da Guerra”, 

sem qualquer ideologia. 

Na América Latina, a Colômbia, a 

Bolívia e o México são exemplos 

da fraqueza do Estado em manter 

a Paz e a Ordem, o que se traduz 

em muitos milhares de mortos. 

2 – Este não é, certamente o es-

pectáculo expectável para uma 

Humanidade que vai no Terceiro 

Milénio em que o Homem se de-

dicou, pela Fé a seguir religiões 

com seriedade, ao mesmo tempo 

que se envolveu, com a mesma 

seriedade, em busca do conheci-

mento. 

Hoje, a soma e os avanços do co-

nhecimento são enormes. O Ho-

mem já foi à Lua e já enviou um 

engenho a Marte. 

Mas não foi isto que trouxe a Paz 

aos homens, nem o seu bem-estar 

e felicidade. 

3 - Neste esforço de milénios co-

meteu-se um pecado original. 

O Homem compõe-se de Corpo e 

Espirito. Tal como numa estátua a 

forma é indissociável do mármo-

re, no Homem o Corpo e o Espíri-

to são também indissociáveis.  

O conhecimento progrediu muito 

no que é visível, palpável, mensu-

rável, comparável. Do Homem 

conhece-se já muito do seu corpo 

e de algumas relações com o seu 

espírito. 

Mas deste pouco se sabe.  

4 – Daqui resulta que aqueles que 

têm tido o Poder de ditar regras 
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para impor aos homens a forma como se devem 

comportar, em sociedade, estão a fazer regras pa-

ra seres que não conhecem. 

Não sabendo, conjecturam. Só que a conjectura é 

inconsistente. A base é imaginária. Não corres-

ponde a qualquer realidade medida, comparada, 

testada e, por isso, indiscutível. 

São deslumbramentos intelectuais de quem as 

visiona. 

Foi assim com a Revolução Francesa e com o Co-

munismo. 

E o Homem anda à mercê das conjecturas deste 

ou daquele visionário que substitui uma ficção 

por outra, com os resultados que temos à vista. 

5 – Ao longo do tempo, a vida do Homem mudou 

muito. 

Hoje, vive sob a pressão da indústria, que precisa 

de aumentar constantemente a sua produção, da 

actividade frenética dos publicitários, que inven-

tam novas necessidades resolvidas por novos pro-

dutos, por fim, pela concentração urbana nas cin-

turas das grandes cidades. 

A monotonia do trabalho nas fábricas, a arregi-

mentação da vida quotidiana de casa para o traba-

lho e vice-versa; a visão maciça de filmes estúpi-

dos e a assistência embevecida a espectáculos que 

vão do excêntrico ao alienante, foram matando a 

criatividade do Homem e a possibilidade de ter 

uma visão serena das coisas. 

Pior.  

Foi desinteressando o Homem pelas coisas do 

espírito, pelo senso moral, pelo sentido religioso 

da vida, pela destrinça entre o Bem e o Mal. 

Numa palavra talvez demasiado cruel, a maior 

parte da Humanidade está hoje embrutecida. 

6 – Falta pois, estudar a outra parte do Homem, a 

mais difícil: o seu Espírito. 

Mas o Espírito do Homem precisa de mais que 

estudo. Precisa de alimento.  

A Espiritualidade é uma coisa a que o Homem 

sente necessidade de aceder. 

Nada pior que secar-lhe este anseio. 

Importa, pois, que os progressos do conhecimento 

apontem agora para o estudo da outra parte do 

Homem, de modo a conhecê-lo no seu todo, na 

sua Unidade. 

Depois, a Humanidade avançará com passos mais 

seguros. 

7 – A nossa Irmandade acompanhou esta evolu-

ção nos últimos cinco séculos. 

Quando foi instituída, vivia-se no Primado do Es-

pírito, e a Fé imperava. Naquele tempo, tal como 

hoje, vivia-se na ignorância do Homem, na sua 

Unidade e, por isso quantas vezes o seu corpo foi 

sacrificado às conjecturas de uma Espiritualidade 

e de uma Fé pouco esclarecidas. Foi assim com a 

Inquisição. 

A Irmandade chegou ao IIIº Milénio tão enfra-

quecida quanto as demais instituições religiosas. 

Dedicada às Obras de Misericórdia Corporais e 

Espirituais, demonstrava que o Homem era Corpo 

e Espírito. Mas, no terreno, não mantinha a sua 

unidade: definia separadamente cada uma. 

Em 2004, um grupo de Irmãos tomou-a nos bra-

ços e soergueu-a da letargia em que se encontra-

va. 

E, em 2006, os Irmãos, na sua totalidade, toma-

ram uma deliberação a que não hesito chamar de 

histórica. A Irmandade dedicar-se-ia apenas às 

Obras de Misericórdia Espirituais. 

Deu mostras de, talvez mais por intuição que por 

saber, que o problema maior do Homem, nos nos-

sos tempos, era o desconhecimento e a falta de 

respeito devido ao Espírito que vive indissociável 

ao Corpo. E que na Unidade do Homem o prima-

do é do Espirito. 

Somos, nestes tempos em que o Homem vive pa-

ra ter coisas, cada vez mais coisas e mais praze-

res, e que para isso não há regras nem limites, em 

que foi mantendo na gaveta o seu senso moral, a 

Fé esclarecida, o amor ao próximo, o respeito pe-

la Vida, em que o Bem e o Mal deixaram de ter 

interesse e a corrida ao dinheiro é desenfreada, 
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Missa Mensal da Unidade e Almoço Convívio de Irmãos 

somos uma luz acesa da Espiritualidade. 

Somos um sinal de lucidez. 

E isso dá-nos a meu ver, uma responsabilidade 

incomensurável.  

8 – Não somos os únicos em Portugal, na Europa 

e no Mundo que se dedicam ao Primado do Espí-

rito. 

O Homem foi criado à imagem e semelhança de 

Deus. 

O conhecimento já atingido dá-nos uma noção da 

enorme complexidade que é a composição do 

Corpo e do seu funcionamento. 

Mas do Espirito, que não é visível, palpável, 

mensurável, comparável e dominável, o pouco 

que se conhece, deixa adivinhar uma complexida-

de maior. Talvez por serem já pegadas nos cami-

nhos da Transcendência. 

A tarefa de o Homem actual procurar conhecer a 

Espiritualidade do Homem, será gigantesca e en-

volverá meios nunca reunidos até hoje. 

Diz-se que a Fé move montanhas. Esta é uma de-

las. 

9 – Chegados aqui, interrogo-me: será que os 

meus Irmãos pensam como eu? 

Será que concordam que a Humanidade, por não 

se conhecer a si própria, nem aos Homens que a 

formam, vai por caminhos errados, direita à sua 

desintegração? 

Será que concordam que a tarefa a realizar é cor-

rigir a rota e procurar conhecer como é, na reali-

dade, o Homem concebido à Imagem e Seme-

lhança de Deus? 

Será que sentem a inquietude de nada se fazer 

para isto? 

Será que acreditam, que, apesar da magnitude da 

tarefa, ela não é utópica? 

Se assim fosse, todos juntos poderíamos ser um 

começo. 

Tal como nas primeiras Cruzadas, iriamos reunir 

outros que já hoje se dedicam à vocação espiritual 

e comunguem também desta inquietação. Trocar 

ideias e principalmente dar os primeiros passos. 

Sair do nada e procurar chegar aos centros de de-

cisão que impõem aos Homens a conduta que de-

viam observar, na sua vivência em comum. 

Nos passados dias 2 de Outubro e 6 de Novembro 

(primeira sexta feira do mês) a Irmandade come-

morou o aniversário dos nossos Irmãos que fize-

ram anos nos passados meses de Julho, Agosto e 

Setembro e Outubro com o tradicional almoço-

convívio antecedido da missa mensal de unidade 

celebrada na Igreja de São Roque. 

 

Os Irmãos aniversariantes foram os que a seguir 

se indicam: 

 

Agosto 

Vitor Manuel Mateus Raposo 

Maria da Assunção Pereira da Silva  

Alcina Fernanda Pereira  Monteiro 

Maria João Diniz Dias 

Isabel Maria dos Santos Ribeiro Gomes 

Elizabeth Teixeira Antunes Teixeira 

Maria da Conceição Carvalho e S. F. Correia 

Etelvina Adozinda C. C. Gomes de Pinho 

Sofia Maria Caetano da Silva F. dos Santos 

Teresa Santos Baião de Oliveira Matias 

José Antonio  Veloso Fernandes 

 

Setembro  

Luis Miguel Pires Leitão Martins 

Fernando José Ribeiro Pinto 

Jorge Roque Pinho D'Almeida 

 

Nos passados dias 2 de Outubro e 6 de Novembro 

(primeira sexta feira do mês) a Irmandade come-

morou o aniversário dos nossos Irmãos que fize-

ram anos nos passados meses de Julho, Agosto, 

Setembro e Outubro com o tradicional almoço-

convívio antecedido da missa mensal de unidade 

celebrada na Igreja de São Roque. 

 

Os Irmãos aniversariantes foram os que a seguir 

se indicam: 

 

Julho 

Tiago Nuno Proença Esgalhado 

Mário Paulo Henriques Boura 

José Lobato Antunes  

Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos 

Fernandes 

Helena Maria de Almeida e S. D. Teixeira 

Maria Antónia M. Bicker da C. Machado da Silva 

Maria de Belem Roseira M. C. H. de Pina 

D.Manuel José Macário do Nascimento Clemente  

Isabel  Claudiana Machado G. C. de la Féria Val-

la 

Ana Maria Laço de Carvalho Abelha 

Maria Matilde Sousa Franco  

Maria Teresa Bastos e Silva 

Abilio Sampaio Carneiro 

Victor José Melicias Lopes 

Francisco Manuel Carreiro Pinheiro  

Maria Madalena Simas 
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Maria Helena Pontes Sousa Di-

as Lisboa 

Agosto 

Vitor Manuel Mateus Raposo 

Maria da Assunção Pereira da 

Silva  

Alcina Fernanda Pereira  Mon-

teiro 

Maria João Diniz Dias 

Isabel Maria dos Santos Ribeiro 

Gomes 

Elizabeth Teixeira Antunes Teixeira 

Maria da Conceição Carvalho e S. F. Correia 

Etelvina Adozinda C. C. Gomes de Pinho 

Sofia Maria Caetano da Silva F. dos Santos 

Teresa Santos Baião de Oliveira Matias 

José Antonio  Veloso Fernandes 

 

Setembro  

Luis Miguel Pires Leitão Martins 

Fernando José Ribeiro Pinto 

Jorge Roque Pinho D'Almeida 

Maria do Rosário Rodrigues Tomé Marques 

Maria Victoria da Encarnação Rego  

Luzia da Conçeição  Simões de Almeida 

António Duarte Amaro 

Guilherme Waldemar P.de Oliveira Martins 

José Bernardo Fonseca P. T. Chagas  

José Adriano Machado Souto de Moura  

José Paulo Hopffer Rego 

Mariana de Fátima Mendes Dias Cachulo 

Mario Jorge Vaz 

Antonio Fernando Castanheira Pinto 

Santos 

Maria Augusta Monteiro Julião 

Maria Deolinda Gonçalves 

Leonor Maria dos Santos Sobreiro  

Maria Rufina Milheira Esteves 

 

Outubro 

Paulo Alexandre dos Santos da 

Costa 

Gonçalo Rodrigues Cadete  

Maria Sofia Cid Peixeiro da Silva 

Fonseca 

Aurora Maria da Conceição Mendes 

Sandra Maria Ramalho Quintino Boura 

Mário Rui Domingues Lopes André 

Maria Luisa Guterres Barbosa Colen 

Áurea Maria Afonso Pinheiro Dias  

Florinda do Nascimento de Gouveia B. Pereira  

Manuel Tomás  Mateus da Silva Garcia  

Olga Isabel Carriço Varão 

António Jorge Barros Cardoso 

Luis Manuel  Mendes da Silva Pires de Oliveira, 

OFM 

Pedro Miguel Santos de Sampaio Nunes 

Ana Carmo Campos Reis Martinho Lopes 

Alfredo Gomes de Pinho 

António  Bastos e Silva 

Rodrigo Manuel Matos Soares  

Carlos Alberto Caetano Dias  

Adelina Leal Pereira Freitas 

Diogo Miguel Risueño da Cruz Agostinho 

Alexandra Von Bohm-Amolly de Mello  
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Celebrações em Honra do Bem Aventurado São Roque 

Cantata Urbana “Umbra Urbe—Sombras da Cidade” 

Integrado também na celebração 

do Dia Internacional de Erradica-

ção e dos Sem-Abrigo a Irmanda-

de da Misericórdia e de São Ro-

que de Lisboa promoveu a apre-

sentação, em 1ª. Audição Mundi-

al, de uma Obra musical da auto-

ria do compositor Daniel Schvetz 

intitulada Cantata Urbana Umbra 

Urbe “Sombras da Cidade- Cele-

brar a vida daqueles que a não 

têm”. 

Trata-se de uma recriação poéti-

co/musical à volta da marginali-

dade, focada na figura do Sem- 

Abrigo. 

 

Esta Apresentação teve lugar na 

Igreja de São Roque no passado 

dia 14 de Outubro tendo sido pre-

senciada e aplaudida por uma nu-

merosa assistência. 

No passado dia 2 de Outubro (1º.Domingo de Ou-

tubro), a Irmandade da Misericórdia e de São Ro-

que celebrou a Festa do seu Santo Padroeiro, tendo 

como ponto principal a celebração da Solene Eu-

caristia na Igreja de São Roque, a qual foi presidi-

da por Sua Excelência Reverendíssima D. Manuel 

Linda, Bispo das Forças Armadas e Segurança, 

tendo concelebrado o Reverendo Padre José Costa, 

Capelão da Marinha, auxiliados pelo Diácono Le-

opoldo. 

Antes da Celebração Eucarística, realizou-se um 

almoço nas instalações da Santa Casa da  

Na sequência do que vem sendo feito desde há 

alguns anos, a Irmandade da Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa promoveu no passado dia 

17 de Outubro pelas 18,30 horas 

na Basílica dos Mártires uma Cele-

bração Eucarística de sufrágio pelo 

eterno descanso de todos os nossos 

irmãos em Cristo que, no último 

ano, faleceram na cidade de Lis-

boa, sem família, sem amor e sem 

abrigo. 

No decorrer da Celebração foram 

evocados os nomes próprios dos 

falecidos, e referenciados aqueles 

cuja identidade foi desconhecida. 

 

Esta Celebração Eucarística foi 

presidida por D. Joaquim Mendes, 

Bispo Auxiliar do Patriarcado de 

Lisboa. Foram concelebrantes os Cónego Arman-

do Duarte, Pároco da Basílica dos Mártires e au-

xiliados pelo Diácono Leopoldo Vaz. 

Os fiéis presentes na Basílica dos Mártires parti-

lharam um momento de grande densidade espiri-

tual, onde se recordam “os mais pobres entre os 

pobres”, aqueles que partiram 

completamente sós e esquecidos 

da família e dos amigos.  

 

A Irmandade, no limite das suas 

possibilidades, procura de algum 

modo colmatar a ausência desta 

presença espiritual, promovendo e 

acompanhando à sua última mora-

da estes irmãos totalmente abando-

nados. 

 

De Outubro do ano passado até 

Outubro do corrente ano foram 88 

os irmãos que na cidade de Lisboa 

faleceram nesta situação. Nestes últimos 10 

anos a Irmandade acompanhou o funeral de 

1.432 destes nossos irmãos em Cristo. 

Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e dos Sem Abrigo 
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Celebrações em Honra do Bem Aventurado São Roque—Continuação 

Misericórdia de Lisboa especialmente destinado 

aos Irmãos de Núcleo de São Roque do Rosmani-

nhal  e para os Irmãos da Irmandade da Santa 

Cruz e Passos de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

Alenquer que se deslocaram de fora de Lisboa. 

Alguns irmãos da Irmandade de São Roque aco-

lheram os peregrinos e participaram no almoço, 

em ambiente de simpático convívio. 

Realizou-se, de seguida, a procissão em honra de 

São Roque presidida pelo Reitor da Igreja de São 

Roque, Reverendo Padre António Vaz Pinto, S.J. 

que terminou nas instalações centrais da Marinha, 

no Largo interior em frente à Capela de São Ro-

que dos Carpinteiros de Machado. 

Evocando o cão que levava a São Roque o pão 

que diariamente recolhia da mesa do seu dono, 

integraram-se na procissão uma dezena de cães 

com os seus donos e tratadores. O Reverendo Vaz 

Pinto S.J., nas palavras de encerramento, explicou 

o significado da participação dos cães e do pão de 

São Roque.  

No final da celebração houve a distribuição do 

pão de São Roque e pagelas do Santo Padroeiro. 

O andor com a Veneranda Imagem de São Roque 

foi transportado aos ombros pelos Bombeiros Vo-

luntários de Lisboa e a relíquia de São Roque que 

seguiu nas mãos do Reverendo Padre António 

Vaz Pinto, S.J. sob o pálio foi ladeada por milita-

res da Guarda Nacional Republicana. 

 

Nesta Procissão para além de numerosos Irmãos 

da Irmandade da Misericórdia e de São Roque, 

participaram também representantes de Sua Exce-

lência o Chefe de Estado Maior da Armada e do 

Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, bem como diversas entidades religio-

sas, designadamente: 

• Sacra e Militar Ordem Constantiniana de São 

Jorge (Real Comissão de Portugal); 

• Ordem Soberana 

Militar de Malta 

• Real Ordem de N.ª 

Sr.ª da Conceição de 

Vila Viçosa; 

• Real Irmandade de 

Santa Cruz e Passos 

de N.º Sr. Jesus Cris-

to da Graça; 

• Irmandade dos Pas-

sos do Mosteiro de Santos-o-Novo; 

• Irmandade N.ª Sr.ª de Porto Salvo; 

• Comunidade de São Roque do Rosmaninhal, 

Idanha-a-Nova; 

• Irmandade N.ª Sr.ª do Cabo da Paróquia de Lin-

da-a-Velha; 

• Irmandade N.ª Sr.ª do Rosário e Sr. Jesus dos 

Passos da Santa Via Sacra - (S. António de Cam-

polide); 

• Irmandade de Santa Cruz e Passos de Nossos 

Senhor Jesus Cristo de Alenquer. 

E ainda: 

• Cadetes da Escola Naval; 

• Escola Futuredogs; 

• Banda de Música da Sociedade de Instrução e 

Recreio de Janes e Malveira; 

 

Antecedendo esta celebração realizou-se a Nove-

na de São Roque e no dia 2 de Outubro (sexta 

feira anterior à Festa de São Roque) foi celebrada 

uma missa especialmente destinada aos utentes 

dos Equipamentos Sociais da Santa Casa. 
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Integrada nas Celebrações do Dia de São Roque, 

realizou-se a cerimónia de admissão de Irmãos 

Honorários na Irmandade da Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa. 

Trata-se dos Irmãos da Exmª. Mesa Administrati-

va da Real Irmandade da Santa Cruz e Passos da 

Graça que prestaram o seu compromisso de en-

trada durante a Celebração Eucarística presidida 

por Sua Excelência Reverendíssima D. Manuel 

Linda, Bispo das Forças Armadas e Segurança. 

Com este gesto, envolvendo os Mesários da Real 

Irmandade da Graça, se reforçam os laços entre 

as duas Irmandades, motivando-nos a uma maior 

colaboração em diversos trabalhos em que mutu-

amente se encontram empenhadas.  

São os seguintes os novos Irmãos Honorários: 

Francisco de Mendia Vassalo; (Provedor da Real 

Irmandade da Santa Cruz e Passos da Graça); 

António Miguel da Silva Pereira Stichini Santos; 

Francisco Simões de Almeida da Franca de Horta 

Machado; 

António Maria Infante da Câmara Mascarenhas;     
 

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 

Lisboa saúda e dá as boas vindas a estes novos 

Irmãos de São Roque. 

Entrada de Irmãos Honorários 

Ainda integrado nas Celebrações do dia de São 

Roque, a Irmandade da 

Misericórdia e de São 

Roque de Lisboa pro-

moveu no dia 1 de Ou-

tubro um passeio con-

vívio com uma visita 

guiada à Fragata D. 

Fernando II e Glória, 

colocada a seco numa 

das antigas docas da 

Parry & Son em Caci-

lhas. 

Na visita fomos gentilmente guiados pelo Sr. Cte 

Rocha e Abreu, que já foi comandante da Fraga-

ta e se disponibilizou para nos oferecer uma visi-

ta guiada  ricamente condimentada por 

evocações históricas e abundante in-

formação sobre a vida a bordo. 

Terminada a visita o grupo dirigiu-se 

para o almoço, em restaurante conhe-

cido pela qualidade das suas refeições, 

mais uma vez confirmada, tendo de-

corrido num ambiente de confraterni-

zação e agradável convívio. 

Na parte da tarde os Irmãos de São 

Roque e amigos acompanhantes diri-

giram-se em visita/peregrinação ao Santuário de 

Cristo-Rei. 

Passeio/Convívio dos Irmãos de São Roque 

No dia 2 de Novembro (Dia dos Fiéis Defuntos), a Irmandade da Misericórdia e de 

São Roque de Lisboa, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

promoveu na Igreja de São Roque, a celebração de uma missa de sufrágio por in-

tenção dos Irmãos já falecidos, rogando ao Pai que os acolha na luz da sua eterna 

presença. 

Dia de Fiéis Defuntos 
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Encerramento da Porta Santa na Igreja de São Roque 

No dia 13 de Novembro teve lugar a solene cele-

bração do encerramento da Porta Santa na Igreja 

de São Roque. 

Foi desejo do Papa Francisco tornar acessível a 

Porta Santa, e as graças que lhe foram associa-

das, a um muito maior número de fiéis, conce-

dendo o privilégio da concessão da Porta Santa 

ao cuidado dos Bispos das diferentes dioceses. 

Por decisão do Senhor Cardeal-Patriarca de Lis-

boa, foi concedido à nossa Igreja de São Roque 

o privilégio de uma Porta Santa Jubilar da Mise-

ricórdia.  

A celebração eucarística foi presidida pelo Reve-

rendo Reitor da Igreja de São Roque, Padre An-

tónio Vaz Pinto, S.J., estando presentes o Prove-

dor da SCML e todos os membros da Mesa, os 

Mesários da Irmandade e muitos Irmãos e foi 

participada por numerosos fiéis que enchiam a 

igreja, entre os quais identificámos os Duques de 

Bragança. 

A terminar a Celebração, toda a Assembleia saiu 

em cortejo processional pela Porta Santa, após o 

que esta foi encerrada, simbolizando o encerrar 

do Ano da Misericórdia. Já no exterior da igreja, 

com a porta já encerrada, a Assembleia de fiéis 

acompanhou o descerrar de uma placa, junto à 

Porta Santa, que foi benzida pelo celebrante e 

que assinala e recorda o privilégio desta conces-

são à Igreja de São Roque e a todos os que pas-

saram pela Porta Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta Santa da Misericórdia 

Jubileu extraordinário da Misericórdia 

8 dezembro 2015—20 novembro 2016 

Pela Bula Misericordia Vultus (Mv), o Santo Padre 

Francisco, proclamou em toda a Igreja um Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia, estabelecendo a aber-

tura da “Porta Santa”. 

D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, 

designou esta Igreja de São Roque, Igreja Jubilar, 

abrindo-se esta “Porta da Misericórdia” para que 

aqueles que a atravessem fossem abraçados pela mise-

ricórdia de Deus. 

Esta foi a “Porta da Misericórdia” que esteve aberta 

durante o Jubileu. 

 

A porta Santa do Ano Jubilar da Misericórdia 

esteve aberta  durante todo o Ano da Misericór-

dia, para que os fiéis, imersos nos santos propó-

sitos do Ano Santo proclamado pelo Papa Fran-

cisco, ao atravessarem a Porta se sentissem abra-

çados pela Misericórdia do Senhor. 

Numa iniciativa conjunta entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa e os CTT foi apresenta-

do, no passado dia 15 de Novembro, no Museu 

de São Roque, um bilhete-postal comemorativo 

do Jubileu da Misericórdia. Tendo sido Igreja 

Jubilar a Igreja de São Roque, entre Dezembro 

de 2015 e Novembro 2016, foi importante assi-

nalar este acontecimento. 

No lançamento estiveram ainda presentes vários 

responsáveis da Santa Casa e alguns membros da 

Mesa da nossa Irmandade.  

 

Postal Comemorativo do Jubileu da Misericórdia 
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Realizou-se no passado dia 28 de Outubro a reu-

nião do Conselho Institucional da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa para dar parecer sobre a 

proposta de Plano de Actividades e Orçamento 

da Santa Casa para o ano de 2017. 

Nos termos do artº. 15º. Nº.1 alínea e) dos Esta-

tutos da Santa Casa, a Irmandade da Misericór-

dia e de São Roque de Lisboa tem assento na-

quele órgão consultivo da Santa Casa. 

Assim, no impedimento do Irmão-Provedor, a 

nossa Irmandade fez-se representar nesta reunião 

pelo Irmão Primeiro Vice-Provedor Mário Pinto 

Coelho. 

Analisado o documento em sessão da Mesa Ad-

ministrativa da Irmandade, a mesma recomendou 

que fosse dado voto favorável para a proposta de 

Plano de Actividades e Orçamento da Santa Casa 

para o ano de 2017, registando com apreço a 

menção explícita à matriz cristã da Santa Casa. 

Outrossim continua a não se referir nenhuma ac-

ção de apoio espiritual e religioso aos utentes e 

em particular às crianças e jovens dos Equipa-

mentos. 

Reunião do Conselho Institucional da Santa Casa 

Populus Chorus na Capelinha das Aparições em Fátima 

No passado dia 7 de Novembro, o Coro da Ir-

mandade da Misericórdia e de São Roque de 

Lisboa “Populus Chorus”, animou liturgicamen-

te a Missa na Capelinha das Aparições no San-

tuário de Fátima, tendo a Celebração sido presi-

dida pelo Rev. Padre Rafael Morão, s.j. ex-

Reitor da Igreja de São Roque e Capelão Privati-

vo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

que, para tal, se deslocou expressa e generosa-

mente, da sua actual Paróquia na Covilhã até 

Fátima. 

Houve a seguir uma refeição na Casa de Retiros 

Nossa Senhora das Dores. 

A presença na Capelinha das Aparições, perante 

a Veneranda Imagem de Nossa Senhora, foi um 

momento espiritualmente enriquecedor para to-

dos os que quiseram acompanhar o nosso Coro, 

Irmãos e amigos presentes em grande número, e 

simultaneamente, um momento de alegria e re-

gozijo pela oportunidade de confraternização 

com o nosso Irmão de São Roque, Reverendo 

Padre Rafael Morão, S.J. 

Foi esta a forma, muito bela e cheia de significa-

do, escolhida pelo “Populus Chorus” para cele-

brar o seu 5º aniversário  

No passado dia 27 de Outubro os Irmãos Vice 

Provedores e a Irmã Mesária Ana Sousa desloca-

ram-se à Associação Infanta Dona Mafalda, em 

Campolide, para receberem as alfaias litúrgicas 

que a Associação tinha preparadas para oferecer 

à Irmandade, na sequência da desactivação de 

um seu Equipamento com capela possuidora das 

referidas alfaias.. 

As alfaias oferecidas são paramentos, vários ne-

cessitados de intervenção, que poderão vir a ser 

posicionados nas capelas e oratórios dos Equipa-

mentos da Santa Casa que estejam caren-

tes.          

A Associação centra a sua actividade no apoio 

social a pessoas idosas, sem alojamento. Na visi-

ta que efctuámos às instalações, em processo de 

recuperação e beneficiação, tivemos oportunida-

de de contactar com os utentes e observar o cui-

dado com que são assistidos, superando as difi-

culdades das instalações. 

Associação Infanta Dona Mafalda—Oferta de Alfaias Litúrgicas 
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No passado dia 12 de Outubro os 

Irmãos Vice Provedores e a Irmã 

Mesária Ana de Sousa, em nome da 

Irmandade, foram depositar no 

CMRA a imagem de Nossa Senhora 

de Fátima, expressamente adquirida 

em Fátima pela Irmandade. 

De dimensões idênticas à imagem 

original de Nossa Senhora (1,05 m 

de altura), foi satisfeito o pedido de 

Reverendo Capelão do CMRA, que 

transmitia o desejo de utentes e tra-

balhadores do CMRA, que após a 

passagem da Virgem Peregrina pelo 

Centro manifestaram o gosto de te-

rem uma imagem de idênticas di-

mensões. 

Recebidos pelo Reverendo Capelão, 

que expressou o seu agradecimento à 

Irmandade, foi feita uma prece invo-

cando a ajuda de Nossa Senhora e 

agradecendo a sua protecção. 

Imagem de Nossa Senhora de Fátima para o CMRA 

Concerto de Natal — “FigoMaduro” 

O Conjunto “FigoMaduro”, actuará na sexta-feira, 16 de Dezembro pelas 21h30 na Igreja de São Ro-

que, com um concerto cujo programa será oportunamente anunciado. 

Recordando o êxito da sua actuação nos anos anteriores, recomenda-se aos interessados que estejam 

atentos para solicitarem os respectivos bilhetes. A entrada é gratuita, como habitualmente. 

Auto de Natal 2016 — ”O Vazio da Hospedaria Cheia” 
O tradicional Auto de Natal terá este ano lugar 

no domingo dia 18 de Dezembro, às 15h e às 

18h, e na segunda-feira dia 19 de Dezembro, às 

15h. 

Desde já convidamos os interessados a assistir ao 

Auto a fazerem as suas inscrições com a devida 

antecedência, evitando atropelos de última hora e 

a frustração de já não conseguirem bilhete por se 

terem esgotado, conforme tem acontecido todos 

os anos. 

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 

01 de Dezembro de 2016, para os seguintes 

contactos: 

Telefone — 213235066; 

E-mail — auto.natal@gmail.com 

 

Herdeiros do Espírito de Cristo 
Encerramento do Congresso Internacional do Espírito 

Santo, Alenquer, 18 de Setembro de 2016 

 

Irmãos e amigos, estimados paroquianos de Alenquer e 

congressistas provindos de tantas terras: 

Saúdo-vos a todos e a cada um, desta comunidade paro-

quial e de muitos outros lugares, no encerramento do 

Congresso que em boa hora evocou o Espírito Santo 

como memória, reflexão e vida. E precisamente aqui, 

nesta antiga e formosa terra de Alenquer, bem como no 

convento de São Francisco, que tanto se liga aos primór-

dios das Festas do Paráclito em Portugal e no mundo.  

Agradeço o trabalho e a cooperação que a iniciativa im-

plicou e conseguiu, certo que estou de que o Espírito 

Divino os recompensará a cem por um. É assim, segura-

mente assim, quando as coisas são feitas por Deus e para 

Deus – a melhor maneira de serem por todos e para to-

dos, porque garantidas na Fonte. 

Ouvimos as leituras bíblicas, como ressoam em todas as 

celebrações deste XXV Domingo do Tempo Comum por 

esse mundo além. E delas retiro agora algumas indica-

ções para os que aqui estamos, em celebração e congres-

so. Dizem-nos o que devemos ser, se realmente o formos 

no Espírito Santo. 

A primeira é a de Jesus no Evangelho acabado de escu-

tar, tão absoluta como prática: «Arranjai amigos […] 

que vos recebam nas moradas eternas». No contexto, 

tratava-se de aplicar o que temos, mesmo materialmente 

temos, para obter acolhimento e morada mais seguros do 

que os podemos alguma vez ter aqui, em qualquer rique-

za mal ganha e mal parada. E o segredo de tal segurança 

é precisamente a amizade. Como cristãos, aprendamo-lo 

com Jesus Cristo.  
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Homília do Cardeal Patriarca na conclusão do Jubileu da Misericórdia 
A graça deste ano e o seu júbilo serão viver misericordi-

osamente, inteiramente, definitivamente. Como quem 

encontrou a Cristo e a si próprio. Como quem se deixa 

encontrar por Ele, aqui mesmo onde estamos e tal e qual 

como estamos, nós e Ele. Um amor inteiro, uma alegria 

plena.  

Precisamente onde estamos e a fazer o que devemos. 

Como Paulo escrevia aos tessalonicenses, porque há 

vidas a sustentar, a nossa e a dos outros, espíritos incar-

nados como somos. E há um mundo a concluir, uma 

criação a completar. Dia a dia, trabalho a trabalho, a 

“carne” que somos e assim se espiritualiza, com respon-

sabilidade que a faça verdadeiramente nossa e com mi-

sericórdia que a partilhe e garanta. Na verdade, só o 

amor será infindo. 

A bem dizer, o Jubileu da Misericórdia começou com a 

vida do Filho de Deus neste mundo. Assim inaugurou o 

Reino e assim o continua agora, no Espírito que nos 

legou na cruz. Expirando, fez-nos viver no mesmo im-

pulso, para o Pai e para os outros. Misericordiosamente, 

pois nos atinge assim, pequenos e míseros - e por nós a 

todos, na carne do mundo, que sofre e definha.  

A graça deste Jubileu proporcionou-nos decerto – e ain-

da mais proporcionará, porque as coisas valem sobretu-

do pelo que sobram – a qualidade absoluta de vivermos 

definitivamente, convivendo misericordiosamente. Há 

meio século falava-se muito na “dinâmica do provisó-

rio”, no “já e ainda não”. Para que o efémero garantisse 

o eterno, para que o hoje fosse quase amanhã...  

Com Jesus, que soube fazer amigos, como os faz agora em 

cada um dos que aqui estamos reunidos em seu no-

me. Com Jesus aprendamos a amizade certa, que ultrapas-

sa dificuldades e reveses, sejam estes quais forem, pois 

não desiste de nada e de ninguém. Amizade que é partici-

pação no próprio Amor Divino, que a tudo sustenta porque 

sim, esse mútuo consentimento que existe em Deus, entre 

o Pai e o Filho com o nome de Espírito, como vida que 

sempre circula.     Historicamente falando, nos dias de Je-

sus na terra: – Onde tinha Ele a segurança senão no Pai? 

De que se sustentava senão da Palavra do Pai? De que afi-

nal vivia, senão da vida que do Pai recebia e ao Pai retribu-

ía? Que Amor, em suma, senão aquele que com o Pai com-

partilhava e assim mesmo fluía para tudo e para todos?

Caros irmãos e amigos: Fazer na terra amigos para o Céu, 

é obra do Espirito que aí nos conduz. Reconheçamos cada 

sentimento bom e façamos cada boa obra com gratidão e 

confiança, sabendo-nos transportados pelo Amor Divino. 

Assim era sempre com Jesus, como agora é connosco, her-

deiros do seu Espírito.  Outra indicação é a de São Paulo a 

Timóteo: «Recomendo, antes de tudo, que se façam pre-

ces, orações, súplicas e ações de graças por todos os ho-

mens». Reparemos na totalidade da intenção, que legitima 

cristãmente a oração. Na verdade, rezar, rezamos muitos, 

senão mesmo toda a gente. Muitas vezes, porém, cada um 

reza só por si ou pelos seus, o que é certamente bom, mas 

não chega para ser cristão. “Cristão” é o próprio de Cristo 

e do seu Espírito em nós. Sem barreiras de sangue ou de 

condição, de família ou grupo, de terra ou pertença.  

Se quiser ser prático e até comezinho, faça cada um, aqui e 

agora, um breve relance pela consciência: - Neste Domin-

go, nos últimos dias, quanto rezei eu e por quem rezei? 

Apenas por mim, por alguma coisa, para que aconteça ou 

não aconteça? Por algum familiar ou amigo? - Ou rezei 

também pela muita dor que vai por esse mundo, onde não 

faltam conflitos, onde se mantêm desigualdades, onde há 

multidões em fuga, populações dizimadas por guerras e 

epidemias? – Quis só por mim e para mim, ou quis com 

Deus por todos e para todos? 

- Até onde foi o meu coração? Se quisermos responder 

com certeza, se quisermos inteirar-nos da grandeza da ora-

ção cristã, lembremos a indicação de São Paulo, para re-

zarmos «por todos os homens». E a razão vem a seguir: 

«Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salva-

dor. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao 

conhecimento da verdade».  

Sendo esta a vontade de Deus, é também a marca da ora-

ção feita no Espírito Santo. Tão total como Jesus a fez, tão 

total como nos ensinou a fazê-la no “Pai Nosso”: o pão e o 

perdão são “nossos” e de nós para os outros, como de Deus 

para todos. 

O contrário disto – e pecar contra o Espírito Santo – en-

contrámo-lo na primeira leitura, quando ouvimos o profeta 

Amós. Oitocentos séculos antes de Jesus vir ao mundo, 

como podia ser agora dois mil anos depois, já ele clamava 

com clamor indómito: «Escutai bem, vós que espezinhais 

o pobre e quereis eliminar os humildes da terra […]. O 

Senhor jurou pela glória de Jacob: “Nunca esquecerei ne-

nhuma das vossas obras.”»   

Compreendamos, irmãos e congressistas, que evocar o 

Espírito Santo nos traz responsabilidade acrescida, que 

pode ser tremenda. Trata-se do amor de Deus e do próprio 

Deus Amor, que atua no mundo como na vida divina, entre 

o Pai e o Filho, circulando inteiro. Inclui-nos e implica-nos 

no mesmo movimento, querendo o bem geral, a justiça 

para todos, uma solidariedade tão absoluta como conse-

quente e prática. Assim sonharam o mundo os criadores 

das Festa do Espírito Santo, como aqui mesmo o fez a Rai-

nha Santa Isabel. Assim o fizera Jesus tantos séculos antes. 

- Assim o queremos nós, os herdeiros do seu Espírito! 

 

+ Manuel, Cardeal-Patriarca 
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O Papa Francisco ao encerrar o Jubileu Extraordi-

nário da Misericórdia dá-nos a Carta Apostólica 

“Misericórdia e mísera”, as duas palavras que Santo 

Agostinho utiliza para descrever o encontro de Je-

sus com a mulher adúltera. 

Perdão e caridade são os dois eixos centrais da Car-

ta Apostólica. O Papa recorda que ninguém pode 

pôr condições à misericórdia e lembra-nos que con-

cluído este Jubileu, é tempo de olhar para frente e 

compreender como se pode continuar experimen-

tando a riqueza da misericórdia divina. 

Ao longo da Carta o Santo Padre reflecte em parti-

cular sobre os seguintes pontos:  

Celebração eucarística 

Dirigindo-se aos sacerdotes de modo especial, o 

Papa recomenda a preparação da homilia e o cuida-

do na sua proclamação, como já fizera na 

“Evangelii Gaudium”.  

Perdão 

Apelando ao sacramento da Reconciliação, “que 

precisa voltar a ter o seu lugar central na vida cris-

tã” o Papa Francisco agradece aos “missionários da 

misericórdia”, que ele instituiu no início deste Jubi-

leu para aproximar os fiéis da confissão. E determi-

na que este ministério permaneça até novas ordens. 

Aos confessores, o Papa pediu acolhimento, dispo-

nibilidade, generosidade e clarividência. “Não há 

lei nem preceito que possa impedir a Deus de rea-

braçar o filho. Deter-se apenas na lei equivale a 

invalidar a fé e a misericórdia divina”. 

Absolvição do aborto 

A passagem mais mediatizada e mais descontextua-

lizada terá sido a relativa à absolvição do aborto. O 

Santo Padre concede a todos os sacerdotes a facul-

dade da absolvição dos que incorreram no pecado 

do aborto alargado no tempo o que fora concedido 

de forma limitada ao período jubilar. Concede o 

perdão aos penitentes mas reafirma firmemente que 

o aborto é um grave pecado, porque põe fim a uma 

vida inocente. “Com igual força, posso e devo afir-

mar que não existe algum pecado que a misericór-

dia de Deus não possa alcançar e destruir, quando 

encontra um coração arrependido que pede para se 

reconciliar com o Pai. Portanto, cada sacerdote faça

-se guia, apoio e conforto no acompanhamento dos 

penitentes neste caminho de especial reconcilia-

ção.” 

Fraternidade de S. Pio X 

O Papa lança um convite à plena comunhão na 

Igreja Católica aos fiéis que frequentam as igrejas 

oficiadas pelos sacerdotes da Fraternidade de São 

Pio X. 

Caridade 

Francisco dedica à caridade uma parte importante 

da Carta Apostólica 

 “Termina o Jubileu e fecha-se a Porta Santa. Mas a 

porta da misericórdia do nosso coração permanece 

sempre aberta. (...) Por sua natureza, a misericórdia 

torna-se visível e palpável numa ação concreta e 

dinâmica”. 

As obras de misericórdia têm “valor social” diante 

de um mundo que continua gerando novas formas 

de pobreza espiritual e material, que comprometem 

a dignidade das pessoas. 

“O carácter social da misericórdia exige que não 

permaneçamos inertes mas afugentemos a indife-

rença e a hipocrisia para que os planos e os projetos 

não fiquem letra morta”  e pede-nos que 

“arregacemos as mangas”, com imaginação e criati-

vidade. 

Com a prática das obras de misericórdia será possí-

vel fazer uma verdadeira revolução cultural. 

Dia Mundial dos Pobres 

No final da Carta Apostólica é instituído, para toda 

a Igreja, o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado 

no XXXIII Domingo do Tempo Comum. “Será um 

Dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado 

a refletir como a pobreza está no âmago do Evange-

lho e tomar consciência de que não poderá haver 

justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à por-

ta da nossa casa.” 

Adaptado de “News.Va – Official Vatican 

network” 

Carta Apostólica “Misericórdia e mísera” do Papa Francisco no  

encerramento do Jubileu Extraordinário da Misericórdia  


