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Mons. João S. Clá Dias, EP

Quaresma, 
tempo de penitência 

e reconciliação

D
eus convida-nos a procurá-
-Lo para que vivamos e en-

contremos a felicidade. Ele de-
seja entrar em contato connosco 
e tem por nós um amor gratuito, 
incomensurável e incondicional, 
que perdoa as infidelidades até 
o extremo de Nosso Senhor afir-
mar haver mais alegria no Céu 
pela conversão de um pecador 
do que pela perseverança de no-
venta e nove justos (cf. Lc 15, 7). 

“Não quero a morte do pe-
cador, mas que ele se converta 
e tenha a vida” (Ez 33, 11), diz 
a Sagrada Escritura. Esse pen-
samento expresso através da 
Revelação deve encher-nos de 
confiança, qualquer que seja a 
nossa situação espiritual. 

Deus criou-nos para a eterna 
felicidade

A vida desejada por Nosso 
Senhor, para nós, não se esgo-
ta nos limites de uma existência 
terrena cheia dos deleites dos 

sentidos, o que além de ilusório, 
quase nada seria face ao que Ele 
nos quer dar, ou seja, uma parti-
cipação na própria natureza di-
vina. Deus criou-nos para go-
zarmos da sua plena e perpétua 
felicidade.

Desde toda a eternidade, 
Deus tem um plano específico 
para cada um de nós e o man-
tém, mesmo se a este não tenha-
mos correspondido como deve-
ríamos. Na sua misericórdia, Ele 
vê o que toda a pessoa seria se ti-
vesse sido sempre fiel às graças 
recebidas, vivendo no auge de 
perfeição para a qual foi criada. 

O convite à conversão
Deus espera que a nossa vo-

cação um dia se torne realida-
de e serve-se dos acontecimen-
tos quotidianos para nos mover 
à conversão. Assim, ainda que 
alguém se encontre num estado 
de extrema infelicidade por ter 
cometido uma falta grave — ou, 

pior ainda, por ter 
abraçado decidi-
damente as vias 
do mal — o Divino 
Juiz não se apressa 
em punir o peca-
dor. Ao contrário, 
aguarda paciente-
mente o momen-
to adequado pa-
ra reconduzir o fi-
lho pródigo à casa 
paterna. 

Contudo, a Justiça divina 
convida-nos a examinar a fun-
do a nossa consciência, para sa-
bermos se estamos a cumprir os 
nossos deveres de cristãos, as-
sumidos no Batismo. O convi-
te à conversão significa cami-
nhar para a perfeição, excluindo 
qualquer apego ao pecado, pois 
o bem só poderá nascer de uma 
causa íntegra. 

Frutos da conversão
Essa dor dos próprios peca-

dos, quando redunda numa con-
trição perfeita, produz belos e 
abundantes frutos, como a plena 
remissão de nossas culpas e das 
próprias penas temporais, e tam-
bém um considerável aumento 
de graça santificante que faz a 
alma avançar rapidamente pelas 
sendas da santificação.

Além de gran-
de paz interior, es-
sa contrição man-
terá a alma em es-
tado de humilda-
de, purificando-
-a e auxiliando-a a 
mortificar seus de-
sordenados instin-
tos. Aí está um óti-
mo meio para ad-
quirir forças con-
tra as tentações e 

garantir a perseverança na fide-
lidade aos Mandamentos.

Tempo de reconciliação
Este tempo litúrgico — que 

nos adverte com tanta serie-
dade, mas também nos incen-
tiva a ter uma inabalável con-
fiança na misericórdia divi-
na — é próprio a nos conduzir 
a um apurado exame de cons-
ciência. Aproveitemos, então, 
o dia de hoje para pedir a gra-
ça de romper inteiramente com 
o mal. Aquilo que Jesus espera-
va e até reclamava de seu povo, 
é exatamente o que Ele quer de 
cada um de nós, neste tempo da 
Quaresma. Ou seja, uma grande 
virtude de penitência e espírito 
de compunção, necessários a to-
dos os que não viveram uma per-
feita inocência.

Crucifixo da capela das 
Irmãs Clarissas, em Lisboa



Montargil recebe 
cinco oratórios

As comunidades pa-
roquiais de Montargil 
e Foros do Arrão, na 
Arquidiocese de Évora, 
abriram as portas para o 
Apostolado do Oratório 
do Imaculado Coração de 
Maria.

Na Igreja de Santa 
Maria, dos Foros do Arrão, 
ficaram dois Oratórios, e 
três na paróquia de Santo 
Ildefonso, em Montargil. Os no-
vos coordenadores realizaram o 
seu compromisso durante as ce-
lebrações Eucarísticas presididas 
pelo sacerdote Arauto, P. Jorge 
F. Teixeira Lopes, EP e concele-
bradas pelo pároco, P. João Luís 

Silva, sendo que em Montargil es-
teve presente também o diácono 
Óscar Ferreira Lopes.

A partir de 1 de Dezembro 
de 2021 foram cerca de 150 as 
famílias que começaram a rece-
ber mensalmente, em sua casa, o 
Oratório do Imaculado Coração 
de Maria. 

Tarde com Maria em Alverca
Para comemorar os 16 anos do 

apostolado do Oratório nas comunida-
des paroquiais de Alverca e Sobralinho, 
no Patriarcado de Lisboa, as coorde-
nadoras promoveram uma Tarde com 
Maria na Igreja do Divino Espírito 
Santo, no Sobralinho, que contou com 
uma numerosa adesão dos fiéis.

Por ser a festa de Nossa Senhora 
das Graças, a tarde iniciou-se com 
um audiovisual sobre a história da 
Medalha Milagrosa. Seguiu-se um 
lanche partilhado, após o qual foi 
realizada uma reunião de formação 

sobre temas da nossa fé. 
Finalmente, o programa 
terminou com a Eucaristia 
presidida pelo sacerdote 
Arauto, Pe. Jorge F. Teixeira 
Lopes, EP, na qual estava 
presente a imagem do 
Imaculado Coração de Maria. 
Ao final da mesma, cada um 
recebeu uma bela medalha de 
Nossa Senhora das Graças.
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Com o intuito de transmitir 
uma mensagem de júbilo e de es-
perança em tempos de pandemia, 
os Arautos do Evangelho promo-
veram solenes eucaristias com ho-
menagens musicais ao Divino Me-
nino Jesus, nas quais os participan-
tes puderam sentir as harmonias, a 
paz e as bênçãos próprias do San-
to Natal.

Abrilhan tadas pelo coro e or-
questra dos Arautos, as Missas ti-
veram lugar em:
– Bragança, na Igreja de São Tia-

go, e foi presidida por D. José 
Cordeiro, Bispo de Bragança e 

recentemente nomeado Arcebis-
po Primaz de Braga (fotos 1,2 e 3).

– Guimarães, na Igreja de S. Fran-
cisco, presidida pelo sacerdote 
arauto, P. Ricardo Queiroz, EP. 
(fotos 4 e 5).

– Lisboa, na Igreja de S. João de 
Brito, presidida pelo conselheiro 
da Nunciatura, Mons. Gian Lu-
ca Perici (fotos 6,7 e 8).

– Braga - na cripta da Basílica do 
Sameiro, presidida pelo Cónego 
José Paulo Abreu, Presidente da 
Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro (foto 9).

Missas solenes 
com homenagem musical 

ao Menino Jesus

1 2 3

4 5

–  Porto, na Igreja da Santíssima Trindade, 
presidida por D. Manuel Linda, bispo do 
Porto (fotos 10 e 11).

– Vendas Novas, na Igreja de Santo António, 
presidida por D. Fransciso Senra Coelho, 
Arcebispo de Évora (fotos 12, 13 e 14).

Se por um lado estas Eucaristias foram 
em ação de graças pelo especial amparo de 
Deus nos últimos conturbados meses que vi-
vemos, por outro foram um especial pedido 
ao Divino Menino Jesus que nos proteja ao 
longo deste novo ano.

6 7 8

12 13 14
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Há um adágio francês que 
diz: “A saúde é um estado pre-
cário que sempre termina mal”. 
Por este meio, vem a sabedoria 
popular lembrar-nos de que to-
dos nós teremos que passar pe-
los umbrais da morte. Mas…tu-
do acaba nessa altura? Ou será 
aí que tudo começa?

Consideremos o que se pas-
sou com “o Primogénito de to-
da a criatura” (Col 1, 15), Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Tendo assumido corpo e al-
ma humanos nas entranhas 
da Bem-Aventurada Virgem 
Maria, passou fazendo o bem e 
curando todos os que estavam 
oprimidos pelo demónio. Sendo 
sacerdote para sempre “segun-
do a ordem de Melquisedec” (Sl 
109, 4) ofereceu-Se “uma só vez 
por todas” (Heb 7, 27) em sacri-
fício a Seu Eterno Pai em repa-
ração pelos nossos pecados.

Jesus tinha dado como sinal 
de Sua Morte e Ressurreição o 
que sucedera ao profeta Jonas, 
que estivera por três dias no ven-
tre do peixe que o engoliu. Findo 

este prazo, tal como Jonas, 
Nosso Senhor, por assim dizer, 
volta à luz do dia, ressurecto.

Ora, segundo S. Paulo, “Cristo 
ressuscitou dos mortos, sendo Ele 
as primícias dos que dormem, 
porque assim como a morte veio 
por um homem, também por um 
homem vem a ressurreição dos 
mortos” (1Cor 15, 20-21).

Por outro lado, afirma o 
Catecismo da Igreja Católica: 
“O Credo cristão – profissão 
da nossa fé em Deus Pai, Filho 
e Espírito Santo, e na sua acção 
criadora, salvadora e santifica-
dora – culmina na proclamação 
da ressurreição dos mortos no 
fim dos tempos, e na vida eter-
na”. (CIC nº 988) 

Portanto, não devemos ima-
ginar que esta ressurreição final 
seja algo difícil ou impossível a 
Deus, equiparando a Sua omni-
potência à nossa fraqueza e limi-
tação humanas, pois “tal como a 
d’Ele, também a nossa ressur-
reição será obra da Santíssima 
Trindade” (CIC nº 989) e para 
Deus nada é impossível.

A Ressurreição de Cristo: 
Penhor da nosssa ressurreição

Acompanhemos Ezequiel 
em sua impressionante visão 
acerca da restauração de Israel. 
“A mão do Senhor veio sobre 
mim e deixou-me num campo 
cheio de ossos (…) e todos com-
pletamente secos. Disse-me (o 
Senhor): Filho do homem, por-
ventura (julgas que) estes os-
sos poderão reviver? Respondi-
lhe: Senhor, tu o sabes. Ele dis-
se-me: Profetiza acerca destes 
ossos. Dir-lhes-ás: Ossos secos,  
ouvi a palavra do Senhor. Assim 
fala o Senhor Deus a estes os-
sos: Eis que vou infundir em vós 
o espírito e vivereis. Porei sobre 
vós nervos, farei vir carnes sobre 
vós, cobrir-vos-ei de pele, dar-
-vos-ei espírito, e revivereis e sa-
bereis que Eu sou o Senhor. (…) 
Profetizei, pois, como o Senhor 
me tinha ordenado e o espírito 
entrou neles, que reviveram e se 
puseram de pé: grande, enorme 
exército” (Ez 37, 1-10).

A expressão “ressurreição 
da carne” significa, portanto, 
que “depois da morte, não have-
rá somente a vida da alma imor-
tal, mas também os nossos cor-
pos mortais retomarão a vida.” 
(CIC nº 990).

Aos Saduceus que negavam a 
ressurreição dos mortos advertiu 

o Divino Mestre: “Não anda-
reis vós enganados, ignorando as 
Escrituras e o poder de Deus?” 
(Mc 12, 24). A fé na ressurreição 
assenta na fé em Deus, que “não 
é um deus de mortos, mas de vi-
vos” (Mc 12, 27).

Ensina-nos Santo Agostinho 
que não há ponto em que a fé 
cristã encontre mais contradição 
do que a ressurreição da carne. 
“É bastante comum a aceitação 
de que, depois da morte, a vida 



da pessoa humana continua de 
modo espiritual. Mas como acre-
ditar que este corpo, manifesta-
mente mortal, possa ressuscitar 
para a vida eterna” (CIC nº 996)? 
Na morte dá-se a separação da  
alma e do corpo. Este cai na cor-
rupção e a alma vai para Deus, 
ficando à espera de se reunir ao 
seu corpo glorificado. “Deus, na 
sua omnipotência restituirá defi-
nitivamente a vida incorruptível 
aos nossos corpos, unindo-os às 
nossas almas pela virtude da res-
surreição de Jesus”(CIC nº 997).

Entretanto lembremo-nos de 
que nem todos terão a mesma sor-
te quando da ressurreição final: 
“os que tiverem praticado o bem, 
[ressuscitarão] para uma ressur-
reição de vida, e os que tiverem 
praticado o mal para uma ressur-
reição de condenação” (Jo 5, 29).

Como será isto? Cristo res-
suscitou com o seu próprio corpo. 
Ao entrar onde se encontravam 
os discípulos disse-lhes: “Vede as 
minhas mãos e os meus pés: sou 
Eu mesmo” (Lc 24,39); mas não 
regressou a uma vida terrena. De 
igual modo, n’Ele todos ressus-
citarão com o seu próprio cor-
po, com o corpo que agora têm, 
mas esse corpo será transforma-
do em corpo glorioso, em “corpo 

espiritual” (1 Cor 15, 35-37).
Tenhamos presente que “a 

morte é a fim da peregrinação 
terrena do homem, do tempo de 
graça e misericórdia que Deus 
lhe oferece para realizar a sua 
vida terrena segundo o plano di-
vino e para decidir o seu destino 
último. Quando acabar ‘a nos-
sa vida sobre a terra, que é só 
uma’, não voltaremos a outras 
vidas terrenas. Os homens mor-
rem uma só vez. Não existe ‘re-
encarnação’ depois da morte” 
(CIC nº 1013).

A Santa Igreja, nossa Mãe, 
exorta-nos a que nos prepare-
mos para a hora da nossa morte 
a fim de evitarmos a morte eter-
na, que é a condenação da nossa 
alma e do nosso corpo à geena, 
“onde haverá pranto e ranger de 
dentes” (Mt 8, 12).

Encomendemo-nos à protec-
ção da Santíssima Virgem e de 
São José, padroeiro da boa mor-
te, para que possamos exclamar 
como o justo Job: “Então, re-
vestido da minha pele, na minha 
própria carne verei o meu Deus. 
Eu mesmo O verei, os meus 
olhos O hão-de contemplar, e 
não os de outro: as minhas en-
tranhas se consomem nesta ex-
pectativa” (Job 19, 26-27).
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A palavra do 
sacerdote Pe. Jorge F. Teixeira Lopes, E.P.

Partir c’est mourir un peu, diz o ditado francês. Se partir é morrer 
um pouco, pela distância inexorável que nos separa dos nossos entes 
queridos, então partir desta vida será, à primeira vista, morrer para 
sempre, morrer definitivamente. Mas não! Partir desta vida não 
é morrer um pouco nem morrer muito. É simplesmente passar os 
misteriosos e majestosos umbrais da eternidade. 

Com efeito, todos os anos a Igreja convida-nos a meditar em algo 
tão terrível quão grandioso como a morte. Ela é implacável, mesmo 
para com aqueles que nunca a quiseram encarar. Na obra O homem 
e a eternidade, o célebre P. Garrigou-Lagrange recorda que, embora 
haja uma natural aversão à morte, não nos devemos inquietar com 
ela, apenas esperá-la; e esperar significa estar preparado para a sua 
vinda. 

De facto, se considerarmos o ser humano somente na sua natureza 
carnal, é inexorável, ‘ao pó havemos de voltar’… e c’est fini! Mas a 
realidade não se restringe ao pó. O Catecismo ensina-nos que “é 
graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um 
corpo humano e vivo”, e, portanto, no homem, a união do espírito 
e da matéria forma uma única natureza (CIC nº365). Quer dizer, o 
corpo e a alma são uma só natureza humana. E apesar de sofrermos 
uma ruptura diante da realidade única e última da morte, o germe 
de eternidade que existe na nossa alma, “insurge-se contra a morte”, 
pois sabe que o que existe não é redutível à matéria e que “a fé, que 
se apresenta à reflexão do homem apoiada em sólidos argumentos, dá 
uma resposta à sua ansiedade acerca do seu destino futuro” (GS18).

Caríssimo leitor, este é o olhar de quem tem fé! Não desanima 
nem esmorece, pois sabe que se a casa terrestre for desfeita, temos 
de Deus “uma casa não feita por mãos humanas, que será eterna nos 
céus” (2 Cor 5, 1). E esta é a fé que espero ver no rosto de cada um no 
próximo Encontro Nacional, no dia 23 de Abril. Uma Santa Páscoa e 
que Nossa Senhora a todos proteja. Até breve se Deus quiser!

Pensar na eternidade…
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Também pode enviar as ofertas por MBway: 933.706.242

14:00 - Acolhimento na basílica da 
Santíssima Trindade

14:15 - Entrada processional e Coroação 
da Imagem de Nossa Senhora

14:30 - Solene Eucaristia
16:00 - Adoração ao Santíssimo 

Sacramento e recitação do Terço
17:00 - Cortejo e saudação a Nossa 

Senhora, na Capelinha das 
Aparições

Fátima

23 de abril

XVii encontro nacional do apostol ado do oratório 


