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2 de Março – 4ª Feira de Cinzas

Neste dia, que dá início ao tempo da Quaresma, o

Senhor diz-nos: «Guardai-vos de fazer as vossas obras

diante dos homens, para vos tornardes notados por eles;

deste modo, não tereis nenhuma recompensa do vosso

Pai que está no Céu»

Habitualmente, na Quarta-feira de Cinzas, a nossa

atenção concentra-se mais sobre o empenho exigido

pelo caminho de fé do que no prémio que daí nos

advém.

A Quaresma é um tempo que o Senhor nos deu para

voltarmos a viver, sermos curados interiormente e

caminharmos para a Páscoa, para aquilo que não passa,

para a recompensa junto do Pai. É um caminho de cura.

Não para mudar tudo da noite para o dia, mas para viver

cada dia com um espírito novo, com um estilo diferente.

Para isto servem a oração, a caridade e o jejum:

purificados pelas cinzas quaresmais, purificados da

hipocrisia da aparência, reencontra-se a força plena para

voltar a gerar uma relação viva com Deus, com os

irmãos e consigo mesmo.

Vós, Senhor, que vedes no segredo e nos recompensais

além de toda a nossa expectativa, escutai a oração de

quantos confiam em Vós, sobretudo dos mais humildes,

dos mais provados, daqueles que sofrem e fogem sob o

estrondo das armas. Colocai de novo a paz nos

corações, concedei aos nossos dias a vossa paz. Ámen.

Papa Francisco, 2022

Fonte: 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/ho

milies/2022/documents/20220302_omelia-

ceneri.html

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2022/documents/20220302_omelia-ceneri.html


Quaresma | Vias Sacras na Igreja de São Roque

Chegados ao período da Quaresma,

chegou o momento dos fiéis refletirem

no caminho percorrido por Jesus Cristo

até ao monte Calvário. O momento para

o fazer será nas Vias Sacras, que terão

lugar na Igreja de São Roque, já a partir

de dia 11, sexta-feira.

São cinco as Vias Sacras que irão

decorrer todas as sextas-feiras até ao

dia 8 de abril, às 11h45, na Igreja de

São Roque de Lisboa. Com esta

iniciativa da Irmandade da Misericórdia e

de São Roque de Lisboa (IMSRL), os

fiéis são incentivadas a participar neste

exercício de piedade que remonta aos

primeiros séculos da Igreja Católica e

que, ao longo do tempo, foi adquirindo a

forma que hoje se conhece.

Fortemente recomendada pelos Sumos

Pontífices como forma de incitar a uma

reflexão sobre a Paixão de Cristo, assim

como demonstrar a importância da Igreja

Católica no que respeita às questões

espirituais, as Vias Sacras preparadas

pela IMSRL estarão abertas a todos os

colaboradores que nelas queiram

participar.



Dia da Mulher – 8 de Março 

O Dia Internacional da Mulher é

comemorado anualmente a 8 de

março. A data recorda as conquistas

das mulheres que, ao longo da

história, lutam pelos seus direitos e

contra o preconceito.

Dia do Pai – 19 de Março 

O Dia do Pai em Portugal é comemorado no 

dia 19 de março. Celebra-se no dia de São 

José, santo popular da igreja católica, 

marido de Santa Maria e pai terreno de 

Jesus Cristo.

Oração a São José 

Salve, guardião do Redentor

e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;

em vós, Maria depositou a sua confiança;

convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai 

também para nós

e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,

e defendei-nos de todo o mal. Amen.



VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO 

“IR AO ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no 

Mês de Março de 2022

Centro de Desenvolvimento e 

Comunitário Bairro da Charneca 

3/3/2022

Centro de Desenvolvimento e 

Comunitário Bairro dos Lóios

4/3/2022

Residência São João de Deus 

10/3/2022

Centro Social São Boaventura 

15/3/2022

No dia 29/3 – Centro 

Desenvolvimento Social Bairro das 

Furnas 

No dia 31/3 – Centro de Dia D. Maria I

No dia 31/3 – Centro Social S.  

Cristóvão e S. Lourenço 

Estivemos ainda presentes:

No dia 10/3 – Residência e Centro de Dia Quinta das Flores;

No dia 11/3 – Centro de Dia Alto do Lumiar

No dia 16/3 – Residência de Idosos de Campolide 

No dia 18/3 – Centro de Dia Bartolomeu do Beato

No dia 22/3 – UCCI Nogueira Pinto

No dia 25/3 – Centro de Dia Frei Miguel Contreiras



A Irmandade de São Roque, agradece a todos os 

utentes e Equipa de cada Equipamento, por toda a 

colaboração e interajuda

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa

Largo Trindade Coelho, Apartado 2059, 1200-470 Lisboa - Tel.: 213 235 066

Residência Quinta Alegre

17/3/2022

UCCI – Rainha D. Leonor 

18/3/2022

Residência Santa Joana 

Princesa 

18/3/2022

Centro Social da Sé

21/3/2022

MITRA – 24/3/2022 Centro de Dia Santo Eugénio  25/3/2022


