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Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

É uma veneração muito acarinhada pelo 
Papa Francisco que, diz-se, passou a incluir a 
respectiva imagem na Sua correspondência.
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500 ANOS!

Editorial

Continuamos a celebrar os 500 anos do 
nascimento de Santa Teresa de Jesus. 
Tem sido um tempo vivido com muita 
intensidade por todos: os encontros de 
espiritualidade, congressos, encontros 
de formação, o «caminho da Luz», pelo 
menos pelos lugares por onde passou 
(Lisboa, Fátima, Porto e Braga), etc. E 
não podemos deixar de continuar ani-
mados com todos estes eventos que 
nos enchem de alegria e animam o nos-
so espírito teresiano e carmelita.
As cartas do nosso P. Geral, do P. Pro-
vincial e do próprio Papa Francisco, 
vão-nos dando conteúdo mais que 
suficiente para aprofundarmos no co-
nhecimento da vida, obra, exemplo e 
testemunho que Teresa nos deixa; so-
bretudo, vão-nos ajudando a ler hoje a 
doutrina e espiritualidade que pode en-
cher-nos a todos de um novo vigor no 
empenho e compromisso com a nossa 
comunidade local, a Província portu-
guesa, a Ordem, a Igreja e a própria so-
ciedade. E creio que é bom sentir-nos 
assim envolvidos nestes diversos âmbi-
tos, embora sejamos pequeninas célu-
las, mas cujo papel é verdadeiramente 
imprescindível na composição deste 
grande corpo que é o próprio Corpo 
Místico de Cristo.
Sempre me impressionou muito e con-
tinua a gerar um certo «formigueiro» 
cá dentro quando oiço, leio, ou eu 
próprio pronuncio, aquelas palavras 

breves da nossa Santa Madre: «procu-
re, cada um (a) ir fazendo, com toda a 
perfeição que puder, o pouquinho que 
está ao seu alcance». E é verdade que 
não nos é pedido mais nada do que 
isso; mas isso já é, certamente, muito. 
E se nos ficasse isto, esta «determinada 
determinação» de colocarmos todo o 
nosso empenho em realizar este «pou-
quinho»: na nossa casa, na nossa vida 
de família, no nosso trabalho profis-
sional, na nossa paróquia, na comuni-
dade OCDS, na nossa disponibilidade, 
nas mais pequeninas coisas, mesmo as 
que julgamos sem importância...; mas 
fazer tudo, sempre, com o «máximo de 
perfeição»: nem que seja fazer uma re-
feição, varrer ou lavar o chão, dar uma 
ajuda, ou atenção, a quem precisa, es-
tender a mão ou dirigir um sorriso a 
quem não nos apetece tanto... «fazer o 
pouquinho que está ao nosso alcance»!
Cristo Ressuscitou! Vamos anunciando 
e celebrando esta realidade ao longo 
destes dias. Esta vida nova foi o com-
promisso que assumimos quando re-
novámos as promessas do nosso bap-
tismo na solene Vigília Pascal em que 
todos participámos. E a vida nova ma-
nifesta-se a partir da realização destas 
pequeninas coisas. E não há-de durar 
apenas, nem sequer, nos 50 dias pelos 
quais se prolonga a Páscoa!
Santa Páscoa, e mãos à obra!

P. Alpoim
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Reflexão

A comunidade teresiana
“Pequeno colégio de Cristo”

Santa Teresa de Jesus quando escreveu 
o Livro da Vida previa que os teólogos 
censores o poderiam destruir. Se isso 
viesse a acontecer desejava que con-
servassem pelo menos os capítulos que 
vão do 32 ao 36 e os entregassem às re-
ligiosas do seu primeiro Carmelo. Nes-
tes capítulos ela descreve como nasceu 
a sua primeira comunidade e o espírito 
que a deve animar.
Um dia depois de ter comungado, o 
Senhor “mandou-me insistentemente 
que o procurasse realizar com todas 
as minhas forças... e que lhe pusesse 
o nome de S. José: ele nos guardaria 
a uma das portas e Nossa Senhora à 
outra e Cristo andaria connosco... Que 
dissesse ao meu confessor que Ele me 
pedia isto e a ele lhe rogava não fos-
se contra, nem mo estorvasse” (n. 11). 
Como a ordem dada não se concreti-
zava com a pressa desejada, o Senhor 
teve que insistir muitas vezes “pon-
do-me diante tantos motivos e razões, 
que eu via serem claros e que era a Sua 
vontade” (n. 12).
De tudo isto podemos concluir que o 
mosteiro é obra de Deus. É Deus que 
entra em cena pondo Teresa em mo-
vimento. Vê-se que Ele está sumamen-
te interessado na obra. A comunidade 
teresiana, por conseguinte, não é um 

ideal inventado por uma mulher, que 
neste caso se chama Teresa de Jesus, 
mas uma realidade divina. Se foi Ele 
que a mandou construir, Ele próprio 
se vai encarregar da sua sobrevivência, 
chamando novos elementos. Portanto 
a iniciativa é sempre d’Ele: “Vos juntou 
Ele aqui” (C 1, 5). “O Senhor nos juntou 
nesta casa” (C 3, 1). “Vos juntou aqui o 
Senhor” (C 3, 10). “Estas poucachinhas 
que Sua Majestade aqui juntou” (C 8, 3). 
Este chamamento é dom gratuito por 
parte do Senhor. Isto está claro pelos 
repetidos convites que Teresa dirige a 
suas irmãs para que dêem graças ao Se-
nhor por as ter juntado. Usando outra 
expressão, Santa Teresa chama à sua 
Congregação a “casa de Santa Marta” 

O padre Jeremias ensina
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onde Jesus é “o Hóspede que vem es-
tar, comer e recrear-se connosco” (C 
17, 5.6).
O Senhor convida-as, junta-as em “Sua 
casa” e Ele próprio está presente e vive 
com elas. “Muitas vezes me espanto 
quando considero e vejo, quão particu-
larmente queria Sua Majestade ajudar-
me para que efectuasse este cantinho 
de Deus. Pois creio que o é, e morada 
onde Sua Majestade se deleita, como 
uma vez, estando eu em oração, me 
disse que, esta casa era para Ele paraíso 
de deleite”(V 35, 12). O grupo tem que 
viver de tal maneira que O experimen-
tem junto delas. Se as irmãs correspon-
dem e se dão com a mesma determi-
nação com que Ele se dá não as tratará 
“como criados que trabalham na sua 
vinha, mas como filhos queridos. Não 
os quereria afastar de ao pé de Si, nem 
os afasta, porque já eles não se querem 
afastar; senta-os à Sua mesa, dá-lhes 
do mesmo que come, até tirar o boca-
do da boca para lho dar” A comunidade 
teresiana é o pequeno “colégio de Cris-
to” (CE 20, 1). Ela ao falar assim, sente
-a como grupo evangélico congregado 
ao redor de Jesus, seu Mestre e mode-
lo. Jesus é o mestre da comunidade e 
de cada uma das irmãs. Mestre e ami-
go: “Representai-vos o mesmo Senhor 
junto de vós e vede com que amor e 
humildade Ele vos está ensinando. E 
crede-me, enquanto puderdes, não es-
tejais sem tão bom Amigo. Se vos acos-
tumardes a trazê-l’O ao pé de vós e Ele 
vir que o fazeis com amor e andais pro-

curando contentá-l’O, não podereis — 
como dizem — afastá-l’O de vós; nunca 
vos faltará; ajudar-vos-á em todos os 
vossos trabalhos; achá-l’O-eis em toda 
a parte; e pensais que é pouco ter um 
tal Amigo a vosso lado?” (C 26, 1).
Teresa convida a aproximarem-se des-
te Mestre muito desejosas de apren-
der: “Chegai-vos para junto deste bom 
Mestre, muito decididas a aprender o 
que vos ensina, e Sua Majestade fará 
com que não deixeis de sair boas discí-
pulas, pois Ele não vos abandonará, se 
vós não O abandonardes. Fixai-vos nas 
palavras daquela boca divina e, logo à 
primeira, compreendereis o amor que 
vos tem. E, já não é pequeno bem e 
consolação para o discípulo ver que o 
seu Mestre o ama!” (C 26, 10).
Jesus, o “bom Mestre”, dá-nos um livro 
de texto que é a Sagrada Escritura. É de 
todos conhecida a devoção que a Ma-
dre tinha a este Livro, principalmente 
depois de saber que Jesus é que era o 
“Livro vivo”. A partir daqui, a sua leitura 
começa a ser um diálogo, um encontro 
com Jesus. De tudo isto queria concluir 
chamando a atenção para os pecados 
que corrompem a comunidade: “ponti-
nhos de honra”, “desejos de ser mais” 
e “os grupinhos”. Os antídotos para es-
tes males peçonhentos: “Amor de uns 
para com os outros”, “desprendimento 
pessoal” e “humildade”. Amor gratuito, 
amor que se dá sem esperar resposta, 
amor silencioso. 

P. Jeremias Carlos Vechina ocd

Reflexão
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O Secretariado Nacional

O secretariado informa
sagem de boas vindas do P. Provincial, 
o P. Joaquim Teixeira, fazendo votos de 
uma reflexão profunda e frutífera. 
O Presidente do Conselho Nacional, 
José Manuel Couto, expôs a sua reflexão 
sobre o que significa “Ser Líder”, usando 
frases e exemplos de líderes reconheci-
dos da sociedade civil. Laudate Deum!
Na sua exposição, o Presidente apre-
sentou o significado de “Líder». De-
pois, o P. Delegado OCDS, o P. Alpoim 
Portugal, apresentou o tema “A Líder 
Teresa de Jesus: Líder de líderes”, le-
vando todo o grupo numa viagem pela 
vida e obra de Santa Teresa de Jesus, 
abordando vários aspectos da sua vida. 
Os participantes apresentaram as três 
características que consideraram mais 
importantes um líder OCDS ter, no-
meadamente Humildade, Coerência de 
vida, Dinamismo e Espírito de serviço.
Após o lanche, foram apresentados os 
relatórios de atividades desenvolvidas 
pelos respetivos grupos no ano pasto-
ral passado. 

Eventos importantes
Os Assistentes Reuniram «em peso», 
tomando conta do seu estado e da sua 
relação com as Comunidades que assis-
tem e acompanham, resultando uma 
profícua proximidade de trabalho. 

Realizou-se encontro de 
Formadores
Nos dias 31 de janeiro e 1 de feverei-
ro de 2015, realizou-se na Domus Car-
meli, em Fátima, o VI Encontro de For-
mação de Formadores da Ordem dos 
Carmelitas Descalços Seculares. Neste 
encontro, contámos com a presença de 
alguns elementos que não integram os 
Conselhos das Comunidades.
O Tema do Encontro foi Liderança. 
O encontro iniciou-se no sábado, como 
habitualmente, com o acolhimento e a 
oração inicial com o P. Delegado OCDS, 
o P. Alpoim Portugal, seguido da men-
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O Secretariado Nacional

Esta apresentação veio no seguimento 
do I Encontro de Assistentes Espirituais 
realizada pelo P. Joaquim Teixeira, que 
apresentou o que considera serem ca-
racterísticas importantes para se poder 
desempenhar as funções de Assistente 
Espiritual de uma Comunidade OCDS. 
Após a palestra, celebrou-se a Santa 
Missa com as Irmãs do Convento de São 
José, na capela do Convento, vivendo e 
fortalecendo mais a união entre os três 
ramos da Ordem dos Carmelitas Des-

calços: Padres, Irmãs e Seculares.
Nesta Eucaristia, a Isabela, da Comu-
nidade OCDS de Tavira, reafirmou a 
sua vontade de viver o Evangelho no 
seu dia a dia, de acordo com o Espírito 
Teresiano, celebrando as suas Promes-
sas Temporárias. Foi um momento de 
grande alegria na OCDS, tendo todos os 
presentes acolhido e festejado o com-
promisso assumido por mais um novo 
membro desta grande Família.

Gustavo e Valentim 

«Que te consola, ó 
alma minha, neste 
mar tempestuo-
so?»
«Alegra-te, alma 
minha, que há 
quem ame a Deus como Ele merece».

Escutemos Teresa

O Teu Rosto  
Pensei que Te encontrava 
na estrela da manhã
a apontar mais além
de tudo o que os meus sentidos
podiam vislumbrar 
de sonho e de beleza.
E procurei sem descansar,
dia após dia,
ano após ano,
mas sempre o rasto dos Teus passos
me conduzia
para outro lugar.

«Que grande cegueira que O busquemos 
onde é impossível encontrá-l’O».
«Porque disse eu isto, meu Deus? A 
Quem me queixo? Quem me ouve se-
não Vós, Pai e Criador meu?»
«Vejo que Ele não viveu senão com tra-
balhos e estes suplico que mos dê, dan-
do-me primeiro graça para os sofrer». 

Um dia,
sentada numas pedras do caminho,
vi passar multidões
que me chamaram.
Mergulhei no seu seio
e acolhi dentro de mim
os risos e os clamores
as mágoas e as esperanças.
E, de repente,
vi desenharem-se os traços do Teu Rosto
a partir dos mil rostos de homens e mu-
lheres,
um Rosto imenso onde cabia o Mundo!

mlm 
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Notícias

Promessas – Braga
No dia 13 de Dezembro de 2014,véspe-
ra do dia de S. João da Cruz, cinco ele-
mentos do Carmelo Secular de Braga 
(Mª Elvira Dias, Luísa Mª Braga, Estrela 
Teixeira, Mª do Carmo Sampaio e Fer-
nando Teixeira) fizeram as promessas 
temporárias. 
Pelas 14h participamos no retiro do 
Advento, no final tivemos um pequeno 
lanche partilhado com os srs. padres da 
comunidade do Carmo, após o que se-
guimos para a igreja, onde rezamos as 
vésperas e fizemos as promessas. 
No final todos nos sentíamos felizes e 
dávamos graças a Nª. Srª. do Carmo 
por este dia. A cerimónia encerrou com 
distribuição de rosas.

Eleições - Aveiro
Nesta comunidade de Aveiro no dia 16 
de Novembro de 2014 foram realizadas 
eleições para o triénio 2014/2017. Este-
ve presente o Assistente Nacional. Rev. 
Padre Alpoim. Depois do escrutínio a 
Comunidade ficou assim constituída:
Presidente: Rita Bolhão Páscoa; Con-
selheiros: Margarida Lopes Jorge Silva 
(tesoureira), Ana Maria Ferreira da Silva 
(secretária), Rosa Sameiro Fernandes.
Mestre de Formação - António M. Ma-
chado Antunes.
O Mestre de Formação foi escolhido 
depois de ser consultado o nosso as-

sistente Espiritual e o Conselho. Ordem 
Carmelita Secular de Aveiro

Notícia -Terrugem
No  domingo (11-01-2015) foram admi-
tidos 16 membros à comunidade OCDS 
da Terrugem e realizaram-se as promes-
sas definitivas de 3 outros elementos.
Este foi um acontecimento importante, 
não só para a respectiva comunidade 
mas também para todo o Carmelo Se-
cular em Portugal. 

Notícia – Sta Cecília 
Da comunidade de Stª Cecília foi envia-
do para as comunidades da Madeira a 
mensagem do Papa Francisco para a 
quaresma 2015. É um exemplo a imitar 
de modo a sentir-se todos mais unidos 
na vivência destes tempos fortes da li-
turgia. Como o espaço é pouco, na pró-
xima Flor daremos outras notícias.

Rosa e Rui Nóbrega 

Notícias - Coimbra  
Dentro do programa da comemoração 
do V Centenário de Santa Teresa, reali-
zou-se na Casa da Sagrada Família em 
Coimbra, no 2º fim de semana de Ja-
neiro, de 9 a 11, um Encontro de Espiri-
tualidade orientado pelo Padre Alpoim 
Alves Portugal, sob o título «À Conquis-
ta de Castelos».
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Notícias

Deram a sua colaboração dois elemen-
tos da Instituição Teresiana.
O Trabalho, na sua totalidade, estava 
lindamente preparado e bem combina-
do sobre todos os aspectos, tanto dou-
trinal, como litúrgico e até logístico.
Partindo do itinerário orante teresiano 
que focou Evangelização/Missão, duas 
conferências prenderam as atenções 
e prolongaram-se na ressonância das 
explanações sobre Os frutos da Oração 
e o Pai Nosso teresiano, que deixaram 
interrogações práticas, estamos certos, 
nos 30  participantes, dos quais 21 car-
melitas seculares. 
O Encontro terminou com a Eucaristia.
A Confiança, a Alegria, a Pobreza e a 
Paz seguiram, estamos certos, no espí-
rito de cada um.

Maria Emilia André

5 de Fevereiro de 2015
Concluindo mais um triénio , é justo e 
agradável elevar a Deus nossa ação de 
graças. Agradeçamos a vida, o triénio 
que vivemos e a bondade sem limites 
do Senhor. Que Deus nos acompanhe 
e nos abençoe ao longo do novo triénio 
que já desponta...
Aconteceu hoje, na Comunidade de 
Santa Teresinha de Coimbra  a eleição 
para o novo triénio 2015-2018, presidi-
da pelo nosso Delegado Provincial, P. 
Alpoim.. Os  novos eleitos foram:

Presidente: Maria Emília André
1º Conselheiro: Maria de Fátima Bento
2º Conselheiro: Maria Virgínia Micaelo
3º Conselheiro: Joaquim Dias Almeida

10º Aniversário do 
falecimento da Irmã Lúcia
O 10º aniversário da morte da Irmã 
Lúcia foi assinalado, no Carmelo de S. 
Teresa, com uma especial evocação 
composta por vários momentos.
A abrir a tarde, o Vice-Postulador da 
Causa, Cónego Aníbal Castelhano, sau-
dou as muitas pessoas presentes na 
igreja do Carmelo. De seguida, o Dr. 
Marco Daniel Duarte, diretor do Servi-
ço de Estudos e Difusão do Santuário 
de Fátima, desenvolveu o tema “O sé-
culo de Lúcia: do silêncio da clausura 
ao silêncio da historiografia”. Interca-
laram-se dois cânticos interpretados 
pelas Irmãs Carmelitas, com letra da 
autoria da Irmã Lúcia. 
A 2ª intervenção foi feita pela Ir. Ânge-
la de Fátima Coelho, vice-postuladora 
da Causa da Irmã Lúcia, com o tema 
“Lúcia de Jesus: uma vida na Luz e para 
a Luz”.
Às 18.00h teve início a Eucaristia, presi-
dida pelo nosso  Padre Provincial e con-
celebrada por 10 Sacerdotes. A igreja do 
Carmelo estava repleta de fiéis, entre 
eles a Confraria de Nossa Senhora do 
Carmo de Aveiro. Todos quiseram pres-
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Notícias

PAÇOS DE FERREIRA
Amados irmãos em Cristo Jesus,
Com um abraço fraterno a todos saúdo 
e transmito o “sucesso” do Senhor Je-
sus sobre a nossa Comunidade reunida 
no passado 21/22 de março em Retiro 
e preparação para as Promessas.
No Sábado, sob a orientação do P. Al-
poim, iniciou o Retiro com o tema “A 
NOSSA RELAÇÃO COM DEUS”: Deus 
está presente e é Deus quem susten-
ta a vida... Ele é em nós antes da nos-
sa existência, exatamente a partir dos 
nossos progenitores (Ef 1,3-10).
Urge percepcionar Deus..., sentir a Sua 
acção em mim - em Teresa de Jesus o 
seu momento auge, sabê-mo-lo muito 

bem, foi Cristo Chagado - momento do 
encontro e do diálogo falado e silencio-
so simultaneamente, encontro de con-
versão para sempre...
No domingo, a Eucaristia das 11H30 foi 
celebrada  pelo P. Alpoim e concelebra-
da pelo n/ Pároco, P. Tiago: foi, sem dú-
vida, o ponto alto deste Domingo. Após 
a homilia, fez a admissão: Justina Leão; 
emitiu a 1ª Promessa,  Ovídio Neto; re-
novou a Promessa, Paula Carneiro e Mª 
de Jesus.
No fim descemos para um almoço con-
junto-convívio e foi tudo muito bom - 
disse Deus - porque estamos todos em 
muita paz, muito felizes e muito deter-
minados.

Mª Amélia

tar a sua homenagem àquela que viu 
Nossa Senhora e que com tanto carinho 
e fidelidade divulgou a sua mensagem.
Pelas 21.00h houve uma Vigília de ora-
ção pelo bom andamento do Processo 

de Canonização da Serva de Deus Irmã 
Lúcia. Presidiu o Reitor do Santuário de 
Fátima que, num clima de recolhimen-
to e oração, lembrou “que a santidade 
é um dom que é oferecido a todos”.



10 10 

Testemunho

Porque o Evangelho e a Boa Nova, numa 
época um tanto marcada pelo desâni-
mo e, pior, por perspectivas curtas, há 
que pesquisar na mensagem de Jesus 
as tais respostas para a actualidade.
Temos recente a referência que São 
Mateus faz ao caminho dos Magos que 
designamos como manifestaçâo aos 
fiéis e infiéis, de uma forma ou de ou-
tra, somos todos.
A este propósito, reflecti em quatro 
passos que me foram sugeridos:
- Levanta a cabeça e vê, diz Isaias
- Para encontrar o Senhor é preciso ca-
minhar
- Procurar juntos
- Não ter medo dos erros
Será que o primeiro passo nos remete 
para um olhar mais além, um sonho 
alargado nascido no coração, saltando 
decididamente os muros que nós pró-
prios erguemos como definitivos mas 
delimitadores. Este «levantar a cabe-
ça» é uma recomendação pois, caso 
contrário, não entramos em contacto 
com  um Deus que é Yaveh e nos con-
vida, constantemente, a sabe-LO próxi-
mo, mais, a cohabitar connosco.
Se bem que é o Senhor que vem, depen-
de de nós predispormo-nos a dar repeti-
damente o passo em frente, com a inteli-
gência e a alma numa atitude de entrega.
Como relata o episódio dos Magos a 
caminho de Belém, não chegarão dois 

para nos acompanhar, mas alguns, 
mas muitos, mas todos, principalmen-
te os que com quem mais convivemos, 
exactamente os que, sem disso termos 
consciência, nos rompem horizontes.
Como aqueles sábios orientais, enga-
namo-nos na meta, no objectivo que 
nos desafia, desapontando-nos quanto 
ao Rei que buscamos e nos surge Meni-
no. Talvez este o engano mais comum.
A estrela da nossa vida é um Bébé nos 
braços da Mãe. Não o que os Magos 
sonhavam, tal como nós, sempre na ex-
pectativa de grandes figuras e estrondo-
sos acontecimentos. Impensável Ele ser 
Um connosco, Um que destrói os nossos 
cinismos de fabricantes de imagens.
Senhor, leva-me ao cofre da Esperança 
que és Tu, o Jesus de Teresa que nos 
descobre natureza mística e nos enche 
de Alegria!

Alice Montargil

Falando de Esperança



11 

Terra Santa

Pormenores da peregrinação da nossa 
Ordem à Terra Santa que está agora 
totalmente organizada e que se reali-
zará entre os próximos dias 9 e 16 de 
setembro. 
Agradeço que divulguem a todos os 
membros das comunidades, bem como 
aos vossos familiares e amigos que se 
identifiquem com as motivações da pe-
regrinação (visita às origens/raízes do 
Carmelo e do Cristianismo).     
Para as inscrições é necessário enviar 
para o P. Alpoim:
Nome; Telemóvel; Data de Nascimen-
to; Morada; E-mail; Acompanhante de 
quarto; Fotocópia do Passaporte com 
validade mínima até 16.03.2016.
Os quartos triplos são compostos por 
duas camas idênticas e uma suplemen-
tar articulada ou divã.
No acto da inscrição deverá entregar um 
sinal mínimo de 370,00 € por pessoa;

Pagamento final deverá ser efectuado 
até 30 dias antes da data da partida.
Pode ser feito o pagamento directa-
mente para a Agência Paxtur:
- Banco Popular – 0046 0109 0060 0012 
6624 8  ou
- Millenniumbcp – 0033 0000 0000 
3989 6314 2
- Cheque cruzado à ordem de Paxtur 
Lda
- Numerário (entregue diretamente na 
Agência ou ao P. Alpoim)
- O pagamento também pode ser feito 
para o P. Alpoim (por cheque ou nume-
rário)
- Desistências: até 90 dias antes da 
partida, sem qualquer encargo; dentro 
desse limite, será necessário pagar to-
dos os encargos que podem ir até 15% 
do preço da viagem, sendo reembolsa-
do pela diferença entre o já pago e os 
referidos encargos.
 Mais informações: 
- Quem desejar factura, deve indicar 
nome, morada e NIF 
- Contactos da Agência: 223 392 710 / 
919 738 923
- P. Alpoim: 255 538 152 
Para dúvidas e/ou informações adicio-
nais, por favor contactem diretamente 
a agência Paxtur ou o P. Alpoim através 
dos contactos indicados.

Viagem à terra Santa
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PALAVRAS DO PAPA

Denúncia da hipocrisia e do oportunismo

“Também a nossa vida se pode tornar assim. E algumas vezes, confesso-lhes, 
quando vi um cristão ou uma cristã assim, com o coração fraco, não firme sobre a 
rocha – Jesus – e com tanta rigidez por fora, pedi ao Senhor: ‘Mas Senhor, atire-
lhe para a frente uma casca de banana para que dê uma bela escorregadela, se 
envergonhe de ser pecador e assim O encontre a Si, que é o Salvador’. Eh, muitas 
vezes um pecado faz-nos envergonhar tanto  e encontrar o Senhor, que nos per-
doa, como esses doentes que estavam aqui e íam ao Senhor para se curar”.

In Rádio Vaticano

ABRIL
17 – B. Baptista Mantuano, Fac.
18 – B. Maria da Encarnação, Fac.
23 – B. Teresa Maria da Cruz Manetti, Fac.
MAIO
4 – Mártires Carmelitas Espanhóis do séc. XX
5 – S. Ângelo da Sicília, Mem.
8 – B. Luís Rabatá, Mem.
9 – S. Jorge Preca, Mem.

16 – S. Simão Stock, Fac.
22 – S. Joaquina de Vedruna, Fac.
25 – S. Maria Madalena de Pazzi, Mem.

JUNHO
7 – B. Ana de S. Bartolomeu, Mem.
12 – B. Afonso Maria Mazurek, Fac.
12 – B. Hilário Januszewski, Mem
14 – Santo Eliseu, profeta, Mem.

«Quando há 

pobreza no 

coração, a 

riqueza que 

temos nos 

bolsos não 

serve de 

muito».

Papa Francisco


