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Ano pastoral 2014/2015 

A FAMÍLIA nos tempos de hoje, tanto e talvez mais que outras 

instituições, tem sido posta em questão pelas amplas, profundas e 

rápidas transformações da sociedade e da cultura. Muitas famílias 

vivem esta situação na fidelidade àqueles valores que constituem 

o fundamento do instituto familiar. Outras tornaram-se incertas e 

perdidas frente a seus deveres, ou ainda mais, duvidosas e quase 

esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e 

familiar. Outras, por fim, estão impedidas por variadas situações 

de injustiça de realizarem os seus direitos fundamenta. 

Consciente de que o matrimónio e a família constituem um dos 

bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer fazer chegar a 

sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor do 

matrimónio e da família, procura vivê-lo fielmente, a quem, 

incerto e ansioso, anda à procura da verdade e a quem está impe-

dido de viver livremente o próprio projeto familiar. Sustentando 

os primeiros, iluminando os segundos e ajudando os outros, a 

Igreja oferece o seu serviço a cada homem interessado nos cami-

nhos do matrimónio e da família. 

Dirige-se particularmente aos jovens, que estão para encetar o seu 

caminho para o matrimónio e para a família, abrindo-lhes novos 

horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da 

vocação ao amor e ao serviço da vida. 

FAMILIARIS CONSORTIO nº 1 

 

“Vejo que só o sofrimento pode salvar almas”            S. Teresinha 
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CHEGADA À IGREJA 

Todos 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Como era no principio agora e sempre, Ámen. 

 

Deus nos salve Maria — Filha de Deus Pai. 

Deus nos salve Maria — Mãe de Deus Filho 

Deus nos salve Maria — Esposa do Espírito Santo 

Deus nos salve Maria — Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Ámen. 

 

Os anjos dos céus vos louvam, 

Soberana e clementíssima senhora da humanidade. 

Por muitos e infinitos milhares e milhares de vezes 

Ámen. 

 

Oração a Nossa Senhora 
 

1. Oh Mística Rosa! 

Maria que tendes o Vosso amabilíssimo coração, abrasado nas mais vivas 

chamas de caridade, e nos aceitaste por filhos, ao pé da Cruz, Tornando-Vos 

nossa Mãe terníssima. Ai fazei-me experimentar a doçura do Vosso maternal 

coração e a força do Vosso poder junto a Jesus, em todos os dias da nossa 

vida, especialmente no último, na hora da nossa morte. Ámen  

 

2. Dai-me licença Senhora, para que eu faça uma pequena oração, para que 

na hora da nossa morte nos sirva de remédio para a nossa salvação. Ámen. 

3. Deus vos salve Maria Santíssima, Cândido lírio da Santíssima Trindade, 

rosa dos jardins dos céus, filha única de Deus Espírito Santo, Deus vos salve 

consolação das virgens, Rainha dos Anjos e Santos, rogai por nós Senhora ao 

vosso bendito filho Jesus Cristo. Ámen. 

4. Virgem Santíssima, nós Vos oferecemos, estas pequenas orações em des-

conto das infinitas ingratidões de tantos homens que tanto amais, que não vos 

amam como devam, porque não queiram, a todos nós perdoai-nos pela vossa 

misericórdia e pelo vosso infinito Amor. Ámen. 
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3. Ato de contrição 

 

Meu Deus, porque sois infinitamente 

bom, eu Vos amo de todo o meu cora-

ção, pesa-me ter-Vos ofendido, e, com 

o auxílio da vossa divina graça, propo-

nho firmemente emendar-me e nunca 

mais Vos tornar a ofender; peço e 

espero o perdão das minhas culpas pela 

vossa infinita misericórdia. Ámen  

 

SE NÃO SE ENTRA NA IGREJA 
Meu Jesus aqui chegamos 

À tua porta sagrada 

E com amor imploramos 

Pela nossa caminhada 

 

Nós somos filhos obreiros 

Na tua porta batemos 

Ajuda estes romeiros 

À oração que aqui fazemos 

 

Vamos com o coração 

Nesta ilha caminhar 

Junto com a oração 

Pedir para a paz reinar 

 

Pedidos à porta da Igreja 

1. Por todos os fiéis da santa Igreja,  

para que, neste tempo favorável da 

Quaresma, se reconciliem uns com os 

outros e com Deus, Ave Maria  

 

2. Por aqueles a quem foi dado algum 

poder, para que sirvam lealmente o 

bem comum e façam verdadeiros 

esforços pela paz, Ave Maria  

3. Por todos os discípulos de Cristo,  

para que se convertam e acreditem no 

Evangelho e, em segredo, dêem esmo-

la, rezem e jejuem, Ave Maria  

 

4. Pelos doentes e por todos os que 

sofrem, pelos pobres, pelos pecadores 

e pelos famintos, para que tenham 

quem os socorra e alivie, Ave Maria  

 

5. Pela nossa Romaria aqui presente,  

para que receba a graça de seguir a 

Cristo, no caminho da renovação pas-

cal, Ave Maria  

 

Em Louvor de ( Nome do Santo titular 

da Igreja) rezemos pelas nossas inten-

ções e por todos os romeiros que 

fazem romaria. Ave Maria. 

 

Despedida 

Chegou a Hora do adeus 

Irmãos vamos partir 

Com fé e confiança irmãos 

Vamos nos despedir 

 

Partimos com esperança irmãos 

De um dia aqui voltar 

Com fé e confiança irmãos 

Partimos a cantar AVE MARIA…... 

 

SE SE ENTRA NA IGREJA 
 

1. Dai-nos licença, Senhora , Rainha 

Imaculada, 

Para que entremos agora, em vossa 

santa morada. 
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2. Senhora, dai-nos licença, aos tristes 

filhos de Adão, 

Para que em vossa presença, vos faça 

nossa oração. 

 

3. Entrai pecadores, entrai, p’ra ver a 

mãe de Jesus, 

E água benta tomai, fazei o sinal da 

cruz. 

 

4. Quero pôr-me a vossos pés, hoje 

pela primeira vez, 

Rainha dos altos céus, nossa mãe e de 

Deus. 

 

5. Ajoelhai, pecadores, com os joelhos 

no chão. 

Assim fez o redentor pela nossa salva-

ção. 

(apenas se canta se se reza o ato de 

contrição) 

E humildemente rezai o Ato de Con-

trição (ver p.4) 

 

Entrada na Igreja II 

Já chegamos à Igreja 

Onde está a Mãe da Graça. 

Bendita e Louvada seja 

Não há sombra que vos faça. 

 

Maria Senhora minha 

Sois a Mãe de Jesus. 

Do Céu tu és a Rainha 

Da Terra amor e luz. 

 

Senhora dai-nos licença 

Aos filhos que aqui estão 

Para que em vossa presença 

Façamos nossa oração. 

 

Entrai, entrai pecadores 

Por esta porta sagrada 

A Jesus rendei louvores 

E a Maria Imaculada. 

 

Ajoelhai pecadores 

Com os joelhos no chão 

Vamos pedir a Maria 

E a Jesus o seu Perdão 

Entrada na Igreja III 

1. Já chegamos à Igreja, 

À casa do Senhor. 

Bendito e Louvado seja, 

O Divino Redentor. 

 

2.Deus Vos salve Ó Santa Cruz, 

Madeiro da divindade. 

Onde morreu o bom Jesus, 

P’ra salvar a humanidade. 

 

3.Quando eu olho para a cruz, 

Lembro-me dos sofrimentos. 

Que por nós sofrei Jesus, 

Tão horrorosos tormentos. 

 

4.Ó Senhor dai-nos licença, 

Aos Romeiros que aqui estão. 

P’ra que na Vossa presença, 

Façamos nossa oração. 

 

5.Entrai, entrai pecadores, 
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Por este portão sagrado. 

Vamos render os louvores, 

A Jesus Sacramentado. 

 

6.Ó bom Jesus de clemência, 

Que ensinais os bons caminhos. 

Foste coroado com violência,  

Com uma coroa de espinhos. 

 

7. Ajoelhai pecadores 

Com os joelhos no chão 

Vamos pedir a Maria 

E a Jesus o seu Perdão 

 

8.Por esta escada de luz, 

Suba a nossa Romaria. 

O Pai-nosso e p’ra Jesus, 

P’ra Senhora Avé Maria.  

 

Salva ( apenas uma) 
1º Seja sempre bendita louvada, a 

Sagrada Vida, Paixão, Morte e Res-

surreição de Nosso Senhor Jesus Cris-

to. 

Seja para sempre louvada, com Sua e 

nossa Mãe Maria Santíssima. 

 

2º Graças e louvores se dêem em todo 

o momento. 

Ao Santíssimo, Diviníssimo Sacra-

mento. (3x) 

 

3º Meus Deus eu creio, adoro, espero 

e amo-Vos, 

Peço perdão pelos que não crêem, não 

adoram, não esperam e não Vos 

Amam. 

4º Meus Deus eu creio em Vós, mas 

aumentai a minha fé. 

Meus Deus eu espero em vós, mas 

aumentai a minha esperança. 

Meu Deus eu amo-Vos, mas aumentai 

o meu amor. 

 

DE MANHÃ PODE-SE REZAR 

ESTA ORAÇÃO 

Bom dia Senhor, como é bom ter-te ao 

pé de nós, tão dentro de nós; tu dás 

sentido a tudo aquilo a que somos cha-

mados a ser e a fazer, neste dia que 

desponta. 

É para ti, Senhor, que vai o nosso pri-

meiro olhar. Obrigado pela noite de 

descanso; obrigado pelo céu que se 

cobre de luz. 

Dá-nos um coração puro e simples 

para acolher cada encontro que hoje 

nós teremos. 

Ao longo dos minutos deste dia e em 

todos os caminhos da vida, não nos 

percas de vista, Senhor. 

Bom dia, nosso Deus. Ámen. 

 

CÂNTICOS AO SS. SACRAMEN-

TO  

 

1. VENEREMOS, ADOREMOS 

Veneremos, Adoremos a presença do 

Senhor, Nossa luz e pão da vida, cante 

a alma em seu louvor. 

Veneremos no sacrário Deus oculto 

por amor. 
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Dêmos glória ao Pai do céu, infinita 

Majestade; 

Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

em espírito e verdade 

Veneremos, adoremos a Santíssima 

Trindade, Ámen. 
 

2. BENDITA E LOUVADA SEJA A HORA 

Bendita e louvada seja a hora e o feliz 

momento em que foi instituído o san-

tíssimo Sacramento (2) 

 

Foi instituído em pão: é o nosso Rei 

É o nosso Pão é a nossa redenção! 2) 

 

2. Ó sacramento divino, reinai em 

meu oração 

E no centro do meu peito fazei vossa 

habitação. (2) 

3. HÓSTIA A SANTA  

 

1. Hóstia santa, manso cordeiro. 

Amor primeiro, do meu amor. 

Hóstia santa, vou ter a dita,  

duma visita do meu Senhor! 

 

Jesus está, eu creio assim! 

Jesus está na hóstia por mim! (Bis) 

 

2. Hóstia santa, vem à minha alma. 

Trazer-lhe a calma, vem dar-lhe luz. 

Hóstia santa, bem firme eu creio 

Que no teu seio, está Jesus! 

 

4. SANTOS ANJOS E ARCANJOS 

 

1. Santos Anjos e Arcanjos vinde em 

nossa companhia 

Ajudai-nos a louvar a divina Eucaris-

tia. (2) 

 

Viva Jesus sacramentado, viva Jesus 

Nosso Senhor.  

Viva Jesus Pai adorado, viva Jesus 

que é nosso amor. (bis) 

 

2. A divina eucaristia é Jesus Deus 

humanado, 

De Maria sempre Virgem fruto do 

ventre sagrado. 

 

5. NÃO ADORES 

 

Não adores nunca ninguém mais que 

a Deus. 

Não adores nunca ninguém mais que 

a Deus. 

Não adores nunca ninguém mais, 

Não adores nunca ninguém mais, 

Não adores nunca ninguém mais que 

a Deus. 

Não contemples… 
Não escutes... 

 

6.  NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante 

Quem a Deus tem, nada lhe falta. 

Nada te turbe, nada te espante, 

Só Deus basta! 

 

7. OUVI SENHOR OS CLAMOR 

Ouvi Senhor os clamores destes filhos 

que aqui estão, 

Ouvi estes pecadores que vos vêm 
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pedir perdão. 

Perdoai-me meu Jesus, perdoai-me 

Porque eu  tenho vivido enganado 
Só a Deus é que eu quero amar, 

Ó meu Deus , Meu Jesus, Meu 

Amado. 

 

Senhor pelas fortes dores, da vossa 

morte e Paixão, 

Ouvi estes pecadores que vos vêm 

pedir perdão. 

 

8. PERDÃO Ó MEU DEUS 

 

Perdão ó meu Deus, Perdão Deus de 

amor, 

Perdão Deus de Clemência, perdoai-

nos Senhor. 

 

Rogai por nós, Virgem Mãe Santís-

sima. 

 

Eis-me a vossos pés infeliz pecador 

Meus enormes crimes, perdoai-nos 

Senhor 

 

Por vossas angústias, tristezas e 

amarguras, 

A oração no horto, perdoai-nos 

Senhor 

 

Pela Santa Virgem, que com grande 

Dor, 

Foi ao vosso encontro, perdoai-nos 

Senhor 

 

Pela Cruz pesada, e por tanta dor, 

Pelas vossas quedas, perdoai-nos 

Senhor 

9. À PORTA DESTE 

À Porta deste Sacrário, ó Jesus eu 

vou bater,  

Sois o vivo santuário que nos pode 

receber 

É ali que Ele repousa naquele altar 

de Amor e Luz,  

Vamos todos sem demora desagra-

var o bom Jesus (Bis) 

 

Ó vós todos que passais, ao longe 

deste Sacrário, 

Ó loucos que não pensais no amor do 

santuário. 

 

Ó REI DA GLÓRIA 

Ó Rei da Glória, Jesus piedoso, 

Senhor bondoso do Coração! 

Ouvi clemente nossos gemidos, 

E arrependidos dai-nos perdão 

 

Perdão, ó meu Deus! 

Perdão, indulgência! 

Perdão e clemência 

Piedade e Perdão 

 

ESTAVA A MÃE 

Estava a Mãe dolorosa 

Junto da Cruz, lacrimosa, 

Enquanto o Filho pendia. 

 

Mãe de Jesus transpassada, 

De dores aos pés da cruz. 

Rogai por nós, rogai por nós, 
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Rogai por nós, a Jesus. 

Que essas chagas sagradas, 

Sejam bem fundo cravadas. 

Senhora em meu coração. 

 

VI. SALTÉRIO 
1. Salmo 95 

1 Vinde, exultemos de alegria no 

Senhor, aclamemos o rochedo da 

nossa salvação. 

2 Vamos à sua presença com hinos 

de louvor, saudemo-lo com cânticos 

jubilosos. 

3 Pois grande Deus é o Senhor, é um 

rei poderoso, mais que todos os deu-

ses. 

4 Na sua mão estão as profundezas 

da terra e pertencem-lhe os cimos das 

montanhas. 

5 Dele é o mar, pois foi Ele quem o 

formou; a terra firme é obra das suas 

mãos. 

6 Vinde, prostremo-nos por terra, 

ajoelhemos diante do Senhor, que 

nos criou. 

7 Ele é o nosso Deus e nós somos o 

seu povo, as ovelhas por Ele condu-

zidas. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: 

8 «Não endureçais os vossos cora-

ções, como em Meribá, como no dia 

de Massá, no deserto, 

9 quando os vossos pais me provoca-

ram e me puseram à prova, apesar de 

terem visto as minhas obras. 

10 Durante quarenta anos essa gera-

ção desgostou-me, e Eu disse: ‘É um 

povo de coração transviado, que não 

compreendeu os meus caminhos!’ 

11 Então jurei na minha ira: ‘Não 

entrarão no lugar do meu repouso’.» 

11 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espí-

rito Santo, como era no principio, 

agora a sempre. Amem. 

  

2. Salmo 96 

1 Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor, terra inteira! 

2 Cantai ao Senhor, bendizei o seu 

nome, proclamai, dia após dia, a sua 

salvação. 

3 Anunciai aos pagãos a sua glória 

e a todos os povos, as suas maravi-

lhas. 

4 Porque o Senhor é grande e digno 

de louvor, mais temível que todos os 

deuses. 

5 Os deuses dos pagãos não valem 

nada; foi o Senhor quem criou os 

céus. 

6 Na sua presença há majestade e 

esplendor, no seu santuário há poder 

e beleza. 

7 Dai ao Senhor, famílias das nações, 

dai ao Senhor glória e poder. 

8 Dai ao Senhor a glória do seu 

nome, entrai nos seus átrios e fazei-

lhe ofertas. 

9 Adorai o Senhor com vestes sagra-

das. Trema diante dele a terra inteira! 

10 Proclamai entre os povos: «O 

Senhor é rei!» Por isso, a terra está 

firme, não vacila; 

Deus governa os povos com equida-

de. 
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11 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espí-

rito Santo, como era no principio, ago-

ra a sempre. Amem.  

Leituras breves (apenas uma) 
1º Este é o pão que desceu do Céu; 

não é como aquele que os antepassa-

dos comeram, pois eles morreram; 

quem come mesmo deste pão viverá 

eternamente. 

 

2º Eu sou o pão da vida. Quem vem a 

mim não mais terá fome e quem crê 

em mim jamais terá sede. 

 

3º Eu sou o pão vivo, o que desceu do 

Céu: se alguém comer deste pão, vive-

rá eternamente; e o pão que Eu hei-de 

dar é a minha carne, pela vida do 

mundo. 

Pedidos ao Santíssimo (faz-se 1 ou 2 

pedidos ao Santíssimo) 

 E em Honra e Glória ao Santíssi-

mo Sacramento do Altar, aplicado 

pelas intenções do Santo Padre e pelas 

intenções no nosso Bispo, pelas voca-

ções sacerdotais, missionárias e reli-

giosas. (Pai Nosso ) 

 E em Honra e Glória ao Santíssi-

mo Sacramento do Altar, aplicado 

pela paz no mundo inteiro. (Pai Nos-

so ) 

 E em Honra e Glória  ao Santíssi-

mo Sacramento do Altar, aplicado 

pelas almas do Purgatório, por alma 

dos nossos pais, avós, amigos, paren-

tes e benfeitores já falecidos. (Pai 

Nosso ) 

Pedidos ao Padroeiro da Igreja (faz-

se um pedido) 

 E em louvor de (Nome do padroei-

ro da igreja), por todos os enfermos 

desta Paroquia, para que Deus lhes 

alcance paciência e lhes ajude nas suas 

enfermidades. (Ave Maria) 

 E em louvor de (Nome do padroei-

ro da igreja), pelo padre que aqui exer-

ce o seu ministério sacerdotal, para 

que Deus lhe ajude e lhe livre de todos 

os inimigos. (Ave Maria) 

 Por nós próprios e pela nossa 

Romaria para que o Espírito nos faça 

sentir fome da Palavra e não deixe que 

sejamos vencidos pelo Demónio, (Ave 

Maria) 

ORAÇÃO FINAL AO SS. SACRAMENTO 
 

OREMOS: 

1º Senhor Jesus Cristo, que neste 

admirável sacramento, nos deixas-te o  

memorial da vossa paixão, concedei-

nos, vos pedimos, a graça de venerar 

de tal modo os mistérios do vosso 

Corpo e Sangue, de modo que sinta-

mos  continuamente os frutos da vossa 

redenção. Vós que sois Deus com o 

Pai na unidade do Espírito Santo. 
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2º Meu Senhor Jesus Cristo, que pelo 

amor que tendes aos Homens, estais 

noite e dia neste Sacramento,  todo 

cheio de piedade e de amor, esperan-

do, chamando e recebendo todos os 

que Te vêm visitar. Eu creio firme-

mente que estais presente no Santíssi-

mo Sacramento do Altar, e dou-Vos 

graças por todas as mercês que me 

tens dado: Especialmente, por me 

teres dado Vós mesmo neste Sacra-

mento, por me haverdes concedido, 

por advogada, Vossa Mãe, Maria San-

tíssima, e por me terdes chamado a 

visitar-Te neste lugar santo. Adoro-

Vos oh Amantíssimo Coração e desejo 

adorar-Vos por três fins: Primeiro, em 

agradecimento desta tão grande dádi-

va. Segundo para desagravar todas as 

injurias que tens recebido neste mes-

mo Sacramento. Terceiro, porque que-

ro, nesta visita, adorar-Vos em todos 

os lugares da Terra, onde estás Sacra-

mentado, com menos culto e mais des-

prezo. Ámen! 

ORAÇÕES A NOSSA SENHORA 

1. Acto de consagração a nossa 

Senhora 

Diante de Deus Uno e Trino, entrego-

me em abandono filial a Maria, para 

me dedicar inteiramente ao serviço da 

Igreja. Consciente da minha liberdade 

e da minha condição de filho de Deus 

e, ao mesmo tempo, profundamente 

convencido da minha miséria espiri-

tual, desejo,  na atitude de pobre do 

evangelho, mendigo de Deus, e a 

exemplo do Apostolo S. João, viver 

em comunhão com Maria. Confio que 

vivendo assim, no meu coração, Ela 

me faça viver à imagem e semelhança 

de seu filho, que foi obediente à von-

tade do Pai até à morte e morte de 

Cruz. Acredito que, deste modo e por 

fim, já não serei eu que vivo mas Cris-

to que viverá em mim e por mim. 

Ámen. 

 

2. Ó Senhora minha! 

Ó Senhora  minha ó minha mãe, eu 

me ofereço todo a vós, e, em prova da 

minha devoção para Convosco, me 

consagro neste dia e para sempre os 

meus olhos, os meus ouvidos, a minha 

boca, o meu coração e inteiramente 

todo meu ser. 

E porque assim sou todo vosso, ó 

incomparável Mãe, guardai-me e 

defendei-me como coisa e propriedade 

vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, 

terna mãe Senhora nossa. Ah! Guardai

-me e defendei-me como coisa própria 

vossa. 

 

3. Oração de S. Bernardo 

Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem 

Maria, que nunca se ouviu dizer que 

algum daqueles que têm recorrido  à 

vossa protecção, implorado o vosso 

auxilio e reclamado o vosso socorro, 

fosse por Vós desamparado. Animado 

eu, pois, com igual confiança, a ti 

Maria, entre todas singular, como a 
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mãe recorro, de vós me valho, e, 

gemendo sob o peso dos meus peca-

dos, me prostro a vossos pés. Não des-

prezeis as nossas súplicas, mas dignai-

Vos ouvi-las propicia, e concedei-nos 

o que vos pedimos. Ámen 

 

4. Santa Mãe do redentor 

Santa Mãe do Redentor, porta do céu, 

estrela do mar, socorre o povo cristão 

que procura levantar-se do abismo da 

culpa. Tu que acolhendo a saudação 

do Anjo, geras-te com admiração da 

natureza, o Teu Santo Criador, ó sem-

pre virgem Maria, tem misericórdia 

dos pecadores. 

5. Deus vos salve, rainha dos céus 

Deus te saúde Rainha dos céus, 

Deus te saúde Rainha dos Anjos, 

Deus te saúde raiz e porta por onde 

veio a luz ao mundo 

Alegra-te ó Virgem gloriosa, a mais 

bela entre todas as mulheres. 

Santa Mãe de Deus, intercede por nós, 

diante de vosso filho. 

 

6. À vossa protecção 

À Vossa protecção nos acolhemos 

Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as 

nossas súplicas em nossas necessida-

des; Mas livrai-nos de todos os peri-

gos ó Virgem Gloriosa e Bendita. 

 

7. Dedicação da Reza a Nossa 

Senhora 

Ó Virgem Gloriosa Bendita! Eu Vos 

ofereço estas pequeninas orações, para 

que Vós, lá no alto dos céus, as entre-

gueis ao Vosso Bendito Filho: Pela 

Paz no mundo inteiro, pela conversão 

dos pecadores e pelas benditas almas 

do purgatório. Tirai-as Senhora daque-

le lugar de sofrimento e levai-as con-

vosco para o céu, para que elas pos-

sam cantar à Vossa vista os triunfos da 

eterna Glória. Ámen! 

 

CÂNTICO DE SAÍDA 
1. Adeus ó mãe 
Ó mãe, adeus, ó Mãe 

Adeus, adeus, Maria 

Deixai-me conTigo, ó Mãe, 

No céu, no céu um dia.  

 

2. De vós me aparto, ó Mãe. 

Adeus, ó Mãe Santíssima. 

No céu, no céu, ó Mãe, 

Cantemos “Avé Maria”… 

 

2. Formoso botão de rosa 

Formoso botão de rosa, 

Que nasce ao romper do dia, 

Ó virgem tão formosa 

Eu vos saúde ao Maria 

 

Não há açucena mais pura, 

Nem rosas, nem malmequeres, 

Que tenham mais formosura 

Do que vós entre as mulheres. 

 

No céu vós sois a rainha, 

Para que a nossa alma entre. 

Amaremos a florinha, 

Que é fruto do vosso ventre. 
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Ámen. Ámen. Assim seja. 

Sempre amaremos com fé  

Brilhantes astros da Igreja: 

Jesus, Maria e José. AVE MARIA…. 

CÂNTICOS PARA A MISSA 

Entrada 

 

1.O Povo de Deus 

O Povo de Deus no Deserto andava,  

mas à sua frente alguém Caminhava. 

O povo de Deus era rico de nada, 

Só tinha esperança e o pó da estrada. 

 

Também seu teu povo Senhor, estou 

nesta estrada,  Somente a tua graça 

me basta e mais nada. (BIS) 

 

O povo de Deus, também vacilava, 

às vezes custava a crer no amor. 

O povo de Deus, chorando rezava, 

pedia perdão, e recomeçava. 

 

Acto penitencial 

Senhor tem piedade de nós 

Somos o teu povo pecador 

Toma a nossa vida de pecado e dor 

Enche-nos de Espírito de Amor. 

Cristo tem piedade de nós… 

Senhor tem piedade de nós… 

 

Aclamação  ao Evangelho 

Louvor e glória a vós Jesus Cristo 

Senhor ( Bis) 

 

Louvor a Vós Rei da eterna Glória, 

Louvor a Vós. 

 

Ofertório 

Minha vida tem sentido 

Minha vida tem sentido, cada vez que 

eu venho aqui, e te faço o meu pedido 

de não me esquecer de Ti. 

Meu amor é como este pão, que era 

trigo que alguém plantou. Depois 

colheu e depois tornou-se salvação e 

deu mais vida e alimentou o Povo 

meu. 

 

Eu te ofereço este pão, Eu te ofereço 

o meu amor. (bis) 

 

Minha vida tem sentido, cada vez que 

eu venho aqui, e Te faço o meu pedido 

de não me esquecer de Ti. 

Meu amor é como este vinho, que era 

fruto que alguém plantou. Depois 

colheu. E depois encheu-se de carinho 

e deu mais vida e saciou o Povo meu. 

 

Santo 

Santo, Santo, Santo,  

É o Senhor Deus do universo, 

Cheios estão os céus e a terra 

Da sua glória Hossana. 

 

Hossana, Hossana 

Hossana nos céus 

 

Bendito o que vem em nome do  

Senhor, Hossana nos céus, Hossana. 

 

Comunhão 

1- Quando Te encontro  
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1. Quando Te encontro, descanso 

Tu reconfortas minha alma. 

 

Cristo Senhor és o guia,  

O Bom Pastor que me conduz,  

Minha vida e minha luz.  

Minha vida e minha luz. 

 

2. Por Teus caminhos me guias  

para louvor do teu nome. 

 

3. Não temerei os perigos  

pois sei que Tu 'tás comigo. 

 

4. O teu festim me conforta  

faz-me cantar de alegria. 

 

5. Tua bondade me ajuda  

no viver de cada dia. 

 

2-Bendito sejas Cristo 

1. Bendito, Bendito, sejas Cristo meu 

Senhor  pela Eucaristia(BIS) 

És  força no caminhar, luz no Entar-

decer,  estrela que nos Guia(Bis) 

 
2. A Ti vão matar a sede,  fonte de água 

viva  para a vida eterna.(BIS) 

Os pobres e oprimidos Encontram em 

Cristo a  sua cisterna. (bis) 

 

3. Quem bebe de qualquer fonte , sem-

pre terá sede no seu caminhar. (bis)  

Quem bebe de Jesus Cristo torna−se 

nascente p’ra sempre a jorrar. (bis) 

 

Acção graças 

 

Quem Vos escolheu Rainha dos 

céus 

Quem Vos escolheu Rainha dos céus,  

foi o mesmo Deus que de Vós nasceu,  

de Vós procedeu vossa eterna vida:  

Virgem escolhida, Virgem escolhida 

 

Muito alcançastes, muito merecestes 

Porque muito amastes, muito pade-

cestes Virgem que nos destes o autor 

da vida Virgem escolhida, Virgem 

escolhida 

 

 

Os vossos louvores não podem ser 

ditos Que são infinitos cada vez 

maiores. Destes frutos e flores, destes

-nos a vida Virgem escolhida, Virgem 

escolhida 

 

O sol as estrelas os lírios, as rosas 

Sendo mais formosas, vos sois mais 

que elas,  das coisas mais belas foste 

escolhida,  pr’a nos dar a vida, pr’a 

nos dar a vida. 

 

VIRGEM BENDITA 

Virgem bendita entre todas as Vir-

gens, Mãe escolhida entre todas as 

mães, Mãe de Cristo e Mãe dos 

homens,  dá-nos o teu Filho,  dá-nos 

o teu Filho. 

 

Entre todas as mulheres do mundo o 

Senhor te escolheu P’ra bilhar p’ra 
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sempre na terra a verdade de Deus. 

 

Como fonte de água cristalina na ter-

nura de Deus, Invadindo toda a tua 

vida dá-nos o Salvador. 

 

Final 

Lenta e calma 

1. Lenta e calma sobre a terra 

Desce  a noite, foge a luz 

Quero agora despedir-me: 

Boa noite meu Jesus.(2) 

2. Em silêncio no sacrário, 

Rósea chama e tremeluz 

E suaves cantam anjos: 

Boa noite, meu Jesus(2) 

3. Coração quem dera fosses 

Lamparina e eterna luz, 

Porque assim eu não diria: 

Boa noite, meu Jesus. (2) 

 

4. E vós, ó Virgem Maria, 

Dai-nos a bênção também, 

Velai por nós esta noite: 

Boa noite, minha Mãe. (2) 

 

OUTROS CÂNTICOS 

 

HINO  DOS ROMEIROS 

Ó romeiro, ó romeiro, ó romeiro que 
Deus te chamou, à conquista, à conquis-

ta, à conquista de um mundo melhor. Se 

algum dia oh romeiro o temor te impeça 
de agir não te esqueças que levas a Cristo 

e que tudo consegues com Ele. (bis) 

 
Ó romeiro, só na vida poderás encontrar 

o amor, sempre avante, fronte erguida, 
caminhando com Cristo Senhor,. Meu 

irmão meu amigo, tu com Cristo de tudo 

és capaz, leva aos outros que vivem con-

tigo alegria o amor e a paz. (bis) 
 

Ó CRUZ BENDITA 

 

Ó Cruz Bendita, só tu foste digna de 

sustentar o Senhor, o Senhor Rei dos 

Céus 

Do Senhor é a terra, o mar e quantos 

neles existe 

VITÓRIA TU REINARÁS 

Vitória, tu reinarás! 

Ó cruz, tu nos salvarás! 

 
Irmãos, unidos no amor, 

Cantai um hino de glória; 

Um cântico de louvor, 

A Cristo cantai vitória! 
Cantai belas criaturas, 

Um hino ao criador! 

Hossana lá nas alturas! 
Hossana a Cristo Senhor 

 

REFEIÇÕES 

 

Antes das refeições:  
 

Abençoai, Senhor,  
os alimentos que vamos tomar; 

que eles reparem as nossas forças 

para melhor Vos servir e amar. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no principio agora e 
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sempre. Ámen. 
 

Depois das refeições:  

Reza-se pelas intenções de quem nos ofe-

receu a refeição: Intenções dos vivos, 
pelas almas dos defuntos e para que Deus 

recompense a sua generosidade. 

Acabada a refeição 
Deus na terra destinou 

Foi este o divino pão 

Que a todos alimentou 
 

Bom Jesus muito obrigado 

Por mais esta refeição 

Caminhado lado a lado 

Deitai-nos a vossa Bênção 

 

O corpo teve sustento 
Se alimento do pão 

A nossa alma igualmente 

Sustenta-se da oração 
 

Vamos todos dar louvores 

A Jesus que é nosso guia 

Na Boca dos pecadores 
Cantando Ave Maria… 

 

VIA SACRAVIA SACRA   

1 – Jesus é condenado à morte 

(silêncio) 

-Nós Vos adoramos e Vos 

bendizemos ó Jesus (orador) 

-Que pela vossa Santa Cruz 

remistes o mundo (todos) 

2 – Jesus com a Cruz aos ombros 

3 – Jesus cai pela primeira vez 

4 – Jesus encontra sua Mãe 

5 – O Cireneu ajuda a levar a cruz 

6 – A Verónica enxuga o rosto de 

Jesus 

7 – Jesus cai pela segunda vez 

8 – Jesus e as mulheres de Jerusalém 

9 – Jesus cai pela terceira vez 

10 – Jesus despojado dos seus vesti-

dos 

11 – Jesus é crucificado 

12 – Jesus morre na Cruz 

13 – Jesus é descido da cruz 

14 – Jesus é sepultado 

MISTÉRIOS GOZOSOSMISTÉRIOS GOZOSOS   

(Segundas e Sábados) 

1.º A Anunciação do Anjo a N.ª 

Senhora 

Disse o Anjo: “Não temas, Maria, pois 

achaste graça diante de Deus. Hás-de 

conceber e dar à luz um filho, ao qual 

porás o nome de Jesus.” Maria disse 

então:”Eis a serva do Senhor; faça-se 

em mim segundo a tua palavra”. (Lc 1, 

30-31.38a) 

2.º A Visitação de N.ª Sr.ª a sua pri-

ma Stª Isabel 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho 

e dirigiu-se apressadamente para a ser-

ra, em direcção a uma cidade de Judá. 

Entrou em casa de Zacarias e saudou 

Isabel. Assim que Isabel ouviu a sauda-

ção de Maria, o menino saltou-lhe no 

seio. Isabel ficou cheia do Espírito San-

to e, num grande brado, exclamou em 

voz alta:”Bendita és tu entre as mulhe-
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res e bendito é o fruto do teu ventre.” (Lc 1, 39-42) 

3.º O Nascimento de Jesus no Presépio Belém 

Chegou o dia de Ela dar à luz, e teve o seu filho primogénito. Envolveu-o em 

panos e recostou-o numa manjedoura, por não terem lugar na hospedaria. (Lc 2, 

7) 

4.º A Apresentação do Menino Jesus no Templo 

Ao chegarem os dias da purificação, de acordo com a Lei de Moisés, Maria e 

José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de o apresentarem ao Senhor. (Lc 2, 22) 

5.º O Encontro Menino Jesus, entre os Doutores 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando 

Ele fez onze anos, subiram àquela cidade, como era costume nessa festa. Quan-

do eles regressavam, no fim dos dias festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusa-

lém, sem que os pais o tivessem notado. Como não O encontraram, voltaram a 

Jerusalém à procura d’Ele. E sucedeu que, três dias depois, O encontraram no 

Templo sentado no meio dos Doutores, a escutá-los e a fazer-lhes perguntas. 

(Lc2, 41-43. 45-46) 

MISTÉRIOS LUMINOSOSMISTÉRIOS LUMINOSOS   

(Quintas) 

1.º O Batismo de Jesus no rio Jordão 

Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por 

ele... Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que o Céu se abriu e viu o 

Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre Ele. E uma voz, vinda 

do Céu, dizia: “Este é o meu Filho muito amado, no qual pus o meu encan-

to” (Mat 3) 

2.º A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

Transformando a água em vinho, em Caná da Galileia, Jesus realizou o pri-

meiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os 

discípulos creram nele. (Jo 2, 11) 
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3.º O Anúncio do Reino de Deus com o convite à Conversão. 

Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evan-

gelho de Deus, dizendo:”Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próxi-

mo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho.” (Mc 1, 14-15) 

4.º A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor  

... levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. 

Enquanto orava, o aspeto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-

se de uma brancura fulgurante. E dois homens conversavam com Ele: Moisés e 

Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia 

acontecer em Jerusalém. (Lc 9, 28-31) 

5.º A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e a Instituição da Eucaristia. 

Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribui-o por eles, 

dizendo: “Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós; fazei isto em minha 

memória.” Depois da ceia, diz o mesmo com o cálice, dizendo: “Este cálice é a 

nova Aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós.” (Lc 22, 19-20)  

MISTÉRIOS GLORIOSOSMISTÉRIOS GLORIOSOS   

(Quartas e Domingo) 

1.º A Ressurreição de Jesus 

Nisto, houve um grande terramoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, 

aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. ...Os guardas, com 

medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a 

palavra e disse às mulheres: “Nada receeis; sei que buscais a Jesus crucifica-

do. Não está aqui, pois ressuscitou como havia dito.” (Mt 28, 2-6) 

2.º A Ascensão de Jesus ao Céu 

Jesus levou os seus discípulos até junto de betânia e, erguendo-se as mãos, 

abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-Se deles e eleva-SE ao Céu. E 

eles, depois de O terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. 

(Lc 24, 50-52) 

3.º A descida do Espírito Santo Sobre Nossa Senhora e os Apóstolos 
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Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no 

mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao 

de forte rajada de vento. ... Viram então aparecer umas línguas à maneira 

de fogo, que se iam dividindo, e poisou sobre cada um deles. Todos fica-

ram cheios do Espírito Santo. (Act 2, 1-4) 

4.º A Assunção de Nossa Senhora ao Céu 

Vi um novo Céu e uma nova Terra, porque o primeiro Céu e a primeira 

Terra haviam desaparecido, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a 

nova Jerusalém que descia do Céu, de junto de Deus, bela como uma espo-

sa adornada para o seu esposo. (Ap. 21, 1-2) 

5.º A Coroação de N.ª Sr.ª Rainha Anjos e Santos 

Depois apareceu um grande sinal no Céu; uma mulher revestida de Sol, 

tendo a Lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a 

cabeça. (Ap 12, 1) 

MISTÉRIOS DOLOROSOSMISTÉRIOS DOLOROSOS   

(Terças e Sextas) 

1.º A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 

Jesus saiu então, e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras; e 

os discípulos seguiram com Ele. Quando chegou ao local, disse-

lhes:”Orai, para que não entreis em tentação.” Depois afastou-se brusca-

mente deles, até à distância de cerca de uma pedrada, pôs-se de joelhos, e 

começou a orar neste termos:”Pai, se quiseres, afasta de Mim este cálice. 

Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.” (Lc 22, 39-42) 

2.º A Flagelação de Jesus 

Então Pilatos mandou que tomassem Jesus e o açoitassem. (Jo 19, 1) 

3.º Jesus Coroado de espinhos 

Teceram uma coroa de espinhos que Lhe puseram na cabeça, e na mão 

direita colocaram-lhe uma cana. Ajoelhavam-se diante d’Ele e escarnece-

ram-n’O dizendo: “Salve, ó rei dos Judeus!” Depois, cuspiram n’Ele e 
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pegaram na cana e puseram-se a bater-Lhe com ela na cabeça.” (Mt 27, 27-

30) 

4.º Jesus a caminho do Calvário com a Cruz  

Pilatos entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Levaram.nO, pois, consi-

go. Carregando com a Cruz, Jesus dirigiu-se para o chamado Lugar da 

Caveira, que em hebraico se diz Gólgota.” (Jo 19, 16-17) 

5.º A Crucificação e a Morte de Jesus 

Ao ver a Mãe e o discípulo que amava, ali presentes, Jesus disse à sua Mãe: 

“Senhora, eis o teu filho.” A seguir, disse aos discípulos: “Eis a tua Mãe.” E 

a partir daquele momento o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, Jesus 

disse: “Tudo está consumado.” E inclinado a cabeça, expirou.” (Jo 19, 26-

27.30b) 

TEXTOS PARA AS MEDITAÇÕES 
 

Primeiro Dia - Introdução à romaria 

 1ª Meditação - O homem anda à procura de Deus. Pela criação, Deus 

chama todos os seres do nada à existência. Coroado de glória e esplen-

dor, o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer «que o nome do 

Senhor é grande em toda a terra». Mesmo depois de, pelo pecado, ter 

perdido a semelhança com Deus, o homem continua a ser à imagem do 

seu Criador. Conserva o desejo d'Aquele que o chama à existência.  

 Mas é Deus que primeiro chama o homem. Muito embora o homem se 

esqueça do seu Criador ou se esconda da sua face, corra atrás dos ídolos 

ou acuse a divindade de o ter abandonado, o Deus vivo e verdadeiro cha-

ma incansavelmente cada pessoa ao misterioso encontro da oração. Na 

oração, é sempre o amor do Deus fiel a dar o primeiro passo; o passo do 

homem é sempre uma resposta. A medida que Deus Se revela e revela o 

homem a si mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, um drama 

de aliança. Através das palavras e dos actos, este drama compromete o 

coração e manifesta-se ao longo de toda a história da salvação. 

 Quando Deus o chama, Abraão parte «como o Senhor lhe tinha manda-
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do» (Gn 12, 4). Mas a oração de Abraão exprime-se, antes de mais, em 

atos: homem de silêncio, constrói, em cada etapa, um altar ao Senhor. Só 

mais tarde é que aparece a sua primeira oração por palavras: uma queixa 

velada que lembra a Deus as suas promessas que não parecem cumprir-

se (10). Assim nos aparece, desde o princípio, um dos aspetos do drama 

da oração: a prova da fé na fidelidade de Deus. 

 Como última purificação da sua fé, é pedido ao «depositário das promes-

sas» (Heb 11, 17) que sacrifique o filho que Deus lhe deu. A sua fé não 

vacila: «Deus proverá quanto ao cordeiro para o holocausto» (Gn 22, 

8),  «porque Deus, pensava ele, é capaz até de ressuscitar os mor-

tos» (Heb 11, 19). E assim, o pai dos crentes conformou-se com a seme-

lhança do Pai que não poupará o seu próprio Filho, mas O entregará por 

todos nós (15). A oração restaura o homem na semelhança com Deus e 

fá-lo participante no poder do amor de Deus que salva a multidão (16). 

Resumindo: 

 «A oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de 

bens convenientes». 

 Deus não se cansa de chamar cada um, pessoalmente, para o encontro 

misterioso com Ele. A oração acompanha toda a história da salvação, 

como um apelo recíproco entre Deus e o homem. 

 A oração de Abraão e de Jacob apresenta-se como um combate da fé, 

confiante na fidelidade de Deus e na certeza da vitória prometida à per-

severança. 

 Os profetas convidam à conversão do coração e, procurando ardente-

mente a face de Deus, como Elias, intercedem pelo povo. 

 Os salmos constituem a obra-prima da oração no Antigo Testamento. 

Apresentam duas componentes inseparáveis: a pessoal e a comunitária. 

Estendem-se a todas as dimensões da história, comemorando as promes-

sas de Deus já cumpridas e esperando a vinda do Messias. 

 Rezados por Cristo e n'Ele realizados, os salmos são um elemento essen-

cial e permanente da oração da sua Igreja. Adaptam-se aos homens de 

qualquer condição e de todos os tempos. 
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 2ª Meditação - Jesus retira-Se muitas vezes sozinho para a solidão, no 

cimo da montanha, preferentemente de noite, a fim de orar. Na sua ora-

ção Ele leva os homens, e oferece-os ao Pai oferecendo-Se a Si mesmo. 

Ele na sua oração humana partilha tudo quanto vivem os «seus irmãos»; 

e compadece-Se das suas fraquezas para os livrar delas. Foi para isso 

que o Pai O enviou. As suas palavras e as suas obras aparecem então 

como a manifestação visível da sua oração «no segredo». 

 O que é a contemplação? Responde Santa Teresa: «Outra coisa não é, a 

meu parecer, oração mental, senão tratar de amizade – estando muitas 

vezes tratando a sós – com Quem sabemos que nos ama». 

 A contemplação procura «Aquele que o meu coração ama» (Ct 1, 7), que 

é Jesus, e n'Ele o Pai. Ele é procurado, porque desejá-Lo é sempre o 

princípio do amor, e é procurado na fé pura, esta fé que nos faz nascer 

d'Ele e viver n'Ele. Nesta modalidade de oração pode, ainda, meditar-se; 

todavia, o olhar vai todo para o Senhor. 

 A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada 

no sacramento do Matrimónio, é «a igreja doméstica» na qual os filhos 

de Deus aprendem a orar «em igreja» e a perseverar na oração. Particu-

larmente para os filhos pequenos, a oração familiar quotidiana é o pri-

meiro testemunho da memória viva da Igreja pacientemente despertada 

pelo Espírito Santo 

Resumindo: 

 A oração pressupõe esforço e luta contra nós mesmos e contra as cila-

das do Tentador. O combate da oração é inseparável do «combate espi-

ritual» necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cris-

to: ora-se como se vive, porque se vive como se ora. 

 No combate da oração, devemos enfrentar concepções erróneas, diver-

sas correntes de mentalidades e a experiência dos nossos fracassos. A 
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estas tentações, que lançam a dúvida sobre a utilidade ou até mesmo a 

possibilidade da oração, convém responder com humildade, confiança e 

perseverança. 

 As principais dificuldades no exercício da oração são a distração e a 

aridez. O remédio está na fé, na conversão e na vigilância do coração. 

 Duas tentações frequentes ameaçam a oração: a falta de fé e a acédia, 

que é uma espécie de depressão devida ao relaxamento da ascese e que 

leva ao desânimo. 

 A confiança filial é posta à prova quando temos a sensação de nem sem-

pre ser atendidos. O Evangelho convida-nos a interrogarmo-nos sobre a 

conformidade da nossa oração com o desejo do Espírito. 

 «Orai sem cessar» (1 Ts 5, 17). Orar é sempre possível. É, até, uma 

necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. 

 A oração da «Hora» de Jesus, justamente chamada «oração sacerdo-

tal» (46),recapitula toda a economia da criação e da salvação. É ela 

que inspira as grandes petições do «Pai-nosso». 

  

Segundo Dia - O QUARTO MANDAMENTO 

 1ª Meditação - «Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na 

terra que o Senhor teu Deus te vai dar» (Ex 20, 12). «Era-lhes submis-

so» (Lc 2, 51). 

 O próprio Senhor Jesus lembrou a força deste «mandamento de Deus». 

E o Apóstolo ensina: «Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois 

é isso que é justo. "Honra pai e mãe" – tal é o primeiro mandamento, 

com uma promessa "para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a 

terra"» (Ef 6, 1-3). 

 O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua, e indica a ordem 

da caridade. Deus quis que, depois de Si, honrássemos os nossos pais, a 

quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. 

Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nos-

so bem, revestiu da sua autoridade. 

 Este mandamento exprime-se sob a forma positiva de deveres a cumprir. 

Anuncia os mandamentos seguintes, relativos ao respeito particular pela 
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vida, pelo matrimónio, pelos bens terrenos, pela palavra dada. E consti-

tui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. 

 O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas rela-

ções com o pai e a mãe, porque esta relação é a mais universal. Mas diz 

respeito igualmente às relações de parentesco com os membros do grupo 

familiar. Exige que se preste honra, afeição e reconhecimento aos avós e 

antepassados. E, enfim, extensivo aos deveres dos alunos para com os 

professores, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para 

com os chefes e dos cidadãos para com a pátria e para com quem os 

administra ou governa. 

 Este mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, pro-

fessores, chefes, magistrados, governantes, todos aqueles que exercem 

alguma autoridade sobre outrem ou sobre uma comunidade de pessoas. 

 A observância do quarto mandamento comporta a respetiva recompensa: 

«Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o 

Senhor teu Deus te vai dar» (Ex 20, 12). O respeito por este mandamento 

proporciona, com os frutos espirituais, os frutos temporais da paz e da 

prosperidade. Pelo contrário, a sua inobservância acarreta grandes danos 

às comunidades e às pessoas humanas. 

2ª Meditação - NATUREZA DA FAMÍLIA 
 A comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos. O 

matrimónio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a 

procriação e educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos 

filhos estabelecem, entre os membros duma mesma família, relações 

pessoais e responsabilidades primordiais. 

 Um homem e uma mulher, unidos em matrimónio, formam com os seus 

filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconheci-

mento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Deverá ser con-

siderada como a referência normal, em função da qual serão apreciadas 

as diversas formas de parentesco. 
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 Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a 

da sua constituição fundamental. Os seus membros são pessoas iguais 

em dignidade. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a 

família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos de 

deveres. 

Terceiro Dia - A FAMÍLIA CRISTÃ 

 1ª Meditação - «A família cristã constitui uma revelação e uma realiza-

ção específica da comunhão eclesial; por esse motivo [...], há-de ser 

designada como uma igreja doméstica». Ela é uma comunidade de fé, de 

esperança e de caridade: reveste-se duma importância singular na Igreja, 

como transparece do Novo Testamento. 

 A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da 

comunhão do Pai e do Filho, no Espírito Santo. A sua actividade procria-

dora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a parti-

lhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração quotidiana e a leitura 

da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evan-

gelizadora e missionária. 

 As relações no seio da família comportam uma afinidade de sentimentos, 

de afectos e de interesses, que provêm sobretudo do mútuo respeito das 

pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar a 

comunhão das almas, o comum acordo dos esposos e a diligente coope-

ração dos pais na educação dos filhos. 

A FAMÍLIA E A SOCIEDADE 

 2ª Meditação - A família é a célula originária da vida social. É ela a 

sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de 

si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de 

relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da 

segurança, da fraternidade no seio da sociedade. A família é a comunida-

de em que, desde a infância, se podem aprender os valores morais, 

começar a honrar a Deus e a fazer bom uso da liberdade. A vida da famí-

lia é iniciação à vida em sociedade. 

 A família deve viver de modo que os seus membros aprendam a preocu-
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par-se e a encarregar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes ou 

incapacitadas e dos pobres. São muitas as famílias que, em certos momen-

tos, se não encontram em condições de prestar esta ajuda. Recai então 

sobre outras pessoas, outras famílias e, subsidiariamente, sobre a socieda-

de, o dever de prover a estas necessidades: «A religião pura e sem man-

cha, aos olhos de Deus nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas 

nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo» (Tg 1, 

27). 

 A família deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. 

Nos casos em que as famílias não estiverem em condições de cumprir as 

suas funções, os outros corpos sociais têm o dever de as ajudar e de ampa-

rar a instituição familiar.  

 A importância da família na vida e no bem-estar da sociedade implica 

uma responsabilidade particular desta no apoio e fortalecimento do matri-

mónio e da família. A autoridade civil deve considerar como seu grave 

dever «reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimónio e da 

família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade domés-

tica». 

 A comunidade política tem o dever de honrar a família, de a assistir e de 

nomeadamente lhe garantir: 

– a Liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-Los de acordo com as suas 

próprias convicções morais e religiosas; 

–  a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar; 

–  a liberdade de professar a sua fé, de a transmitir, de educar nela os seus 

filhos, com os meios e as instituições necessárias; 

–  o direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa, de obter um traba-

lho, uma habitação e o direito de emigrar; 

–  consoante as instituições dos países, o direito aos cuidados médicos e à assis-

tência aos idosos, bem como ao abono de família; 

–  a protecção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita a peri-

gos como a droga, a pornografia, o alcoolismo. etc.; 

–  a liberdade de formar associações com outras famílias e de ter assim repre-

sentação junto das autoridades civis. 

 O quarto mandamento esclarece as outras relações na sociedade. Nos 
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nossos irmãos e irmãs vemos os filhos dos nossos pais; nos nossos primos, 

os descendentes dos nossos avós; nos nossos concidadãos, os filhos da nos-

sa pátria; nos batizados, os filhos da nossa mãe Igreja; em toda a pessoa 

humana, um filho ou filha d'Aquele que quer ser chamado «nosso Pai». Daí 

que as nossas relações com o próximo sejam reconhecidas como de ordem 

pessoal. O próximo não é um «indivíduo» da coletividade humana; é 

«alguém» que, pelas suas origens conhecidas, merece uma atenção e um 

respeito singulares. 

Quarto Dia - Deveres dos membros da família  

1ª Meditação - DEVERES DOS FILHOS 

 A paternidade divina é a fonte da paternidade humana; nela se fundamenta 

a honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu 

pai e pela sua mãe nutre-se do afeto natural nascido dos laços que os unem. 

Exige-o o preceito divino. 

 O respeito pelos pais (piedade filial) é feito de reconhecimento àqueles 

que, pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, puseram os filhos no 

mundo e lhes permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça. «Honra o 

teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-

te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por ti 

fizeram?» (Sir 7, 27-28). 

 O respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autênticas. 

«Observa, meu filho, as ordens do teu pai, e não desprezes os ensinamen-

tos da tua mãe [...]. Servir-te-ão de guia no caminho, velarão por ti quando 

dormires, e falarão contigo ao despertares» (Pr 6, 20.22). «O filho sábio é 

fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão»(Pr 13, 

1). 

 Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que eles 

lhe mandarem para seu bem ou o da família. «Filhos, obedecei em tudo aos 

vossos pais, porque isto agrada ao Senhor» (Cl 3, 20). Os filhos devem 

também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos 

aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir, em cons-

ciência, de que é moralmente mau obedecer a determinada ordem, não o 

faça. 
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 Com o crescimento, os filhos continuarão a respeitar os pais. Adivinha-

rão os seus desejos, pedirão de boa vontade os seus conselhos e aceita-

rão as suas admoestações justificadas. A obediência aos pais cessa com 

a emancipação: mas não o respeito que sempre lhes é devido. É que 

este tens a sua raiz no temor de Deus, que é um dos dons do Espírito 

Santo. 

 O quarto mandamento lembra aos filhos adultos as 

suas responsabilidades para com os pais. Tanto quanto lhes for possí-

vel, devem prestar-lhes ajuda material e moral, nos anos da velhice e no 

tempo da doença, da solidão ou do desânimo. Jesus lembra este dever 

de gratidão. 

 «Deus quis honrar o pai pelos filhos e cuidadosamente firmou sobre 

eles a autoridade da mãe. O que honra o pai alcança o perdão dos seus 

pecados e quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesou-

ros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será ouvido 

no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida e quem 

lhe obedece consolará a sua mãe» (Sir3, 2-6). 

 «Filho, ampara o teu pai na velhice, não o desgostes durante a 

sua vida. Mesmo se ele vier a perder a razão, sê indulgente, não o 

desprezes, tu que estás na plenitude das tuas forças [...]. É como 

um blasfemador o que desampara o seu pai e é amaldiçoado por 

Deus aquele que irrita a sua mãe» (Sir 3, 12-16). 

 2220. Os cristãos, têm o dever de ser especialmente gratos àqueles de 

quem receberam o dom da fé, a graça do Batismo e a vida na Igreja. 

Pode tratar-se dos pais, de outros membros da família, dos avós, dos 

pastores, dos catequistas, dos professores ou amigos. «Conservo a lem-

brança da tua fé tão sincera, que foi primeiro a da tua avó Lóide e da 

tua mãe Eunice, e que, estou certo, habita também em ti» (2 Tm 1, 5). 

2ª Meditação - DEVERES DOS PAIS 
 A fecundidade do amor conjugal não se reduz apenas à procriação dos 

filhos. Deve também estender-se à sua educação moral e à sua forma-

ção espiritual. O «papel dos pais na educação é de tal importância que 
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é impossível substituí-los». O direito e o dever da educação são pri-

mordiais e inalienáveis para os país. 

 Os pais devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá

-los como pessoas humanas. Educarão os seus filhos no cumprimento 

da lei de Deus, na medida em que eles próprios se mostrarem obedien-

tes à vontade do Pai dos céus. 

 Os pais têm a grave responsabilidade de dar bons exemplos aos filhos. 

Sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, serão mais 

capazes de os guiar e corrigir: 

 «Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência [...]. Aquele 

que dá ensinamentos ao seu filho será louvado» (Sir 30, 1-2). «E vós, 

pais, não irriteis os vossos filhos: pelo contrário, educai-os com disci-

plina e advertências inspiradas pelo Senhor» (Ef 6, 4). 

 O lar constitui o âmbito natural para a iniciação da pessoa humana na 

solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais devem 

ensinar os filhos a acautelar-se dos perigos e degradações que amea-

çam as sociedades humanas. 

 Pela graça do sacramento do matrimónio, os pais receberam a respon-

sabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Desde tenra idade 

devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os «primeiros arau-

tos». Hão-de associá-los, desde a sua primeira infância, à vida da Igre-

ja. A maneira como se vive em família pode alimentar as disposições 

afectivas, que durante toda a vida permanecem como autêntico preâm-

bulo e esteio duma fé viva. 

 A educação da fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra 

infância. Faz-se já quando os membros da família se ajudam mutua-

mente a crescer na fé pelo testemunho duma vida cristã, de acordo 

com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enri-

quece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de 

ensinar os filhos a rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus 

(19). A paróquia é a comunidade eucarística e o coração da vida litúr-

gica das famílias cristãs: é o lugar privilegiado da catequese dos filhos 

e dos pais. 

 Como primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, os pais 
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têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas 

próprias convicções. É um direito fundamental. Tanto quanto possível, 

os pais têm o dever de escolher as escolas que melhor os apoiem na sua 

tarefa de educadores cristãos. 

 Ao tornarem-se adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher a 

sua profissão e o seu estado de vida. Devem assumir as novas respon-

sabilidades numa relação de confiança com os seus pais, a quem pedi-

rão e de quem de boa vontade receberão opiniões e conselhos. Os pais 

terão o cuidado de não constranger os filhos, nem na escolha duma pro-

fissão, nem na escolha do cônjuge. Mas este dever de discrição não os 

proíbe, muito pelo contrário, de os ajudar com opiniões ponderadas, 

sobretudo quando tiverem em vista a fundação dum novo lar. 

Quinto Dia - O homem esposo e pai 
 É dentro da comunhão-comunidade conjugal e familiar que o homem é 

chamado a viver o seu dom e dever de esposo e pai. 

 Na esposa ele vê o cumprimento do desígnio de Deus: «Não é conve-

niente que o homem esteja só; vou dar-lhe um auxiliar semelhante a 

ele» e faz sua a exclamação de Adão, o primeiro esposo: «Esta é, real-

mente, osso dos meus ossos e carne da minha carne». 

 O amor conjugal autêntico supõe e exige que o homem tenha um pro-

fundo respeito pela igual dignidade da mulher: «Não és o senhor - 

escreve Santo Ambrósio - mas o marido; não te foi dada como escrava, 

mas como mulher... Retribui-lhe as atenções tidas para contigo e sê-lhe 

agradecido pelo seu amor» Com a esposa o homem deve viver «uma 

forma muito especial de amizade pessoal» O cristão, é, além disso, cha-

mado a desenvolver uma atitude de amor novo, manifestando para com 

a sua esposa a caridade delicada e forte que Cristo nutre pela Igreja. 

 O amor à esposa tornada mãe e o amor aos filhos são para o homem o 

caminho natural para a compreensão e realização da paternidade. De 

modo especial onde as condições sociais e culturais constringem facil-

mente o pai a um certo desinteresse em relação à família ou de qualquer 

forma a uma menor presença na obra educativa, é necessário ser-se 

solícito para que se recupere socialmente a convicção de que o lugar e a 
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tarefa do pai na e pela família são de importância única e insubstituí-

vel. Como a experiência ensina, a ausência do pai provoca desequilí-

brios psicológicos e morais e dificuldades notáveis nas relações fami-

liares. O mesmo acontece também, em circunstâncias opostas, pela 

presença opressiva do pai, especialmente onde ainda se verifica o fenó-

meno do «machismo», ou seja da superioridade abusiva das prerrogati-

vas masculinas que humilham a mulher e inibem o desenvolvimento de 

relações familiares sadias. 

 Revelando e revivendo na terra a mesma paternidade de Deus, o 

homem é chamado a garantir o desenvolvimento unitário de todos os 

membros da família. Cumprirá tal dever mediante uma generosa res-

ponsabilidade pela vida concebida sob o coração da mãe e por um 

empenho educativo mais solícito e condividido com a esposa(74), por 

um trabalho que nunca desagregue a família mas a promova na sua 

constituição e estabilidade, por um testemunho de vida cristã adulta, 

que introduza mais eficazmente os filhos na experiência viva de Cristo 

e da Igreja. 

Resumindo: 
 «Honra pai e mãe» (Dt 5, 16; Mc 7, 10). 

 Segundo o quarto mandamento, Deus quis que, depois d'Ele, honrásse-

mos os nossos pais e aqueles que, para nosso bem, Ele revestiu de autorida-

de. 

 A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos 

esposos. O matrimónio e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges 

e para a procriação e educação dos filhos. 

 «A saúde da pessoa e da sociedade humana e cristã depende estreita-

mente de uma situação favorável da comunidade conjugal e familiar» (32). 

 Os filhos devem aos pais respeito, gratidão, obediência justa e ajuda. O 

respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. 

 Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos na 

fé, na oração, e em todas as virtudes. Eles têm o dever de prover, na medida 

do possível, às necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. 

 Os pais devem respeitar e favorecer a vocação dos seus filhos. Hão-de 

lembrar-se e hão-de ensinar-lhes que a primeira vocação do cristão é seguir 

Jesus. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_po.html#fn74


32 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  

PARA A QUARESMA DE 2015 

 Fortalecei os vossos corações (Tg 5, 8) 

  

Amados irmãos e irmãs, 

Tempo de renovação para a Igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis, a Quares-

ma é sobretudo um «tempo favorável» de graça (cf. 2 Cor 6, 2). Deus nada nos pede, que 

antes não no-lo tenha dado: «Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro» (1 Jo 4, 19). Ele 

não nos olha com indiferença; pelo contrário, tem a peito cada um de nós, conhece-nos pelo 

nome, cuida de nós e vai à nossa procura, quando O deixamos. Interessa-Se por cada um de 

nós; o seu amor impede-Lhe de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. Coisa 

diversa se passa connosco! Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemo-nos 

certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o faz!), não nos interessam os seus problemas, 

nem as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai na indiferença: 

encontrando-me relativamente bem e confortável, esqueço-me dos que não estão bem! Hoje, 

esta atitude egoísta de indiferença atingiu uma dimensão mundial tal que podemos falar de 

uma globalização da indiferença. Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, como cris-

tãos, de enfrentar. 

Quando o povo de Deus se converte ao seu amor, encontra resposta para as questões que a 

história continuamente nos coloca. E um dos desafios mais urgentes, sobre o qual me quero 

deter nesta Mensagem, é o da globalização da indiferença. 

Dado que a indiferença para com o próximo e para com Deus é uma tentação real também 

para nós, cristãos, temos necessidade de ouvir, em cada Quaresma, o brado dos profetas que 

levantam a voz para nos despertar. 

A Deus não Lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até ao ponto de entregar o seu Filho pela 

salvação de todo o homem. Na encarnação, na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho 

de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o Céu e a terra. E a 

Igreja é como a mão que mantém aberta esta porta, por meio da proclamação da Palavra, da 

celebração dos Sacramentos, do testemunho da fé que se torna eficaz pelo amor (cf. Gl 5, 6). 

O mundo, porém, tende a fechar-se em si mesmo e a fechar a referida porta através da qual 

Deus entra no mundo e o mundo n'Ele. Sendo assim, a mão, que é a Igreja, não deve jamais 

surpreender-se, se se vir rejeitada, esmagada e ferida. 

Por isso, o povo de Deus tem necessidade de renovação, para não cair na indiferença nem se 

fechar em si mesmo. Tendo em vista esta renovação, gostaria de vos propor três textos para a 
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vossa meditação. 

1. «Se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros» (1 Cor 12, 26): A Igreja. 

Com o seu ensinamento e sobretudo com o seu testemunho, a Igreja oferece-nos o amor de 

Deus, que rompe esta reclusão mortal em nós mesmos que é a indiferença. Mas, só se pode 

testemunhar algo que antes experimentámos. O cristão é aquele que permite a Deus revesti-

lo da sua bondade e misericórdia, revesti-lo de Cristo para se tornar, como Ele, servo de 

Deus e dos homens. Bem no-lo recorda a liturgia de Quinta-feira Santa com o rito do lava-

pés. Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, mas depois compreendeu que Jesus não 

pretendia apenas exemplificar como devemos lavar os pés uns aos outros; este serviço, só o 

pode fazer quem, primeiro, se deixou lavar os pés por Cristo. Só essa pessoa «tem a haver 

com Ele» (cf. Jo 13, 8), podendo assim servir o homem. 

A Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir por Cristo e, deste modo, tor-

narmo-nos como Ele. Verifica-se isto quando ouvimos a Palavra de Deus e recebemos os 

sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Nesta, tornamo-nos naquilo que recebemos: o 

corpo de Cristo. Neste corpo, não encontra lugar a tal indiferença que, com tanta frequência, 

parece apoderar-se dos nossos corações; porque, quem é de Cristo, pertence a um único cor-

po e, n'Ele, um não olha com indiferença o outro. «Assim, se um membro sofre, com ele 

sofrem todos os membros; se um membro é honrado, todos os membros participam da sua 

alegria» (1 Cor 12, 26). 

A Igreja é communio sanctorum, não só porque, nela, tomam parte os Santos mas também 

porque é comunhão de coisas santas: o amor de Deus, que nos foi revelado em Cristo, e 

todos os seus dons; e, entre estes, há que incluir também a resposta de quantos se deixam 

alcançar por tal amor. Nesta comunhão dos Santos e nesta participação nas coisas santas, 

aquilo que cada um possui, não o reserva só para si, mas tudo é para todos. E, dado que esta-

mos interligados em Deus, podemos fazer algo mesmo pelos que estão longe, por aqueles 

que não poderíamos jamais, com as nossas simples forças, alcançar: rezamos com eles e por 

eles a Deus, para que todos nos abramos à sua obra de salvação. 

2. «Onde está o teu irmão?» (Gn 4, 9): As paróquias e as comunidades 

Tudo o que se disse a propósito da Igreja universal é necessário agora traduzi-lo na vida das 

paróquias e comunidades. Nestas realidades eclesiais, consegue-se porventura experimentar 

que fazemos parte de um único corpo? Um corpo que, simultaneamente, recebe e partilha 

aquilo que Deus nos quer dar? Um corpo que conhece e cuida dos seus membros mais frá-

geis, pobres e pequeninos? Ou refugiamo-nos num amor universal pronto a comprometer-se 

lá longe no mundo, mas que esquece o Lázaro sentado à sua porta fechada (cf. Lc 16, 19-
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31)? 

Para receber e fazer frutificar plenamente aquilo que Deus nos dá, deve-se ultrapassar as 

fronteiras da Igreja visível em duas direcções. 

Em primeiro lugar, unindo-nos à Igreja do Céu na oração. Quando a Igreja terrena reza, ins-

taura-se reciprocamente uma comunhão de serviços e bens que chega até à presença de Deus. 

Juntamente com os Santos, que encontraram a sua plenitude em Deus, fazemos parte daquela 

comunhão onde a indiferença é vencida pelo amor. A Igreja do Céu não é triunfante, porque 

deixou para trás as tribulações do mundo e usufrui sozinha do gozo eterno; antes pelo contrá-

rio, pois aos Santos é concedido já contemplar e rejubilar com o facto de terem vencido defi-

nitivamente a indiferença, a dureza de coração e o ódio, graças à morte e ressurreição de 

Jesus. E, enquanto esta vitória do amor não impregnar todo o mundo, os Santos caminham 

connosco, que ainda somos peregrinos. Convicta de que a alegria no Céu pela vitória do 

amor crucificado não é plena enquanto houver, na terra, um só homem que sofra e gema, 

escrevia Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja: «Muito espero não ficar inactiva no Céu; 

o meu desejo é continuar a trabalhar pela Igreja e pelas almas» (Carta 254, de 14 de Julho de 

1897). 

Também nós participamos dos méritos e da alegria dos Santos e eles tomam parte na nossa 

luta e no nosso desejo de paz e reconciliação. Para nós, a sua alegria pela vitória de Cristo 

ressuscitado é origem de força para superar tantas formas de indiferença e dureza de coração. 

Em segundo lugar, cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe em 

relação com a sociedade circundante, com os pobres e com os incrédulos. A Igreja é, por sua 

natureza, missionária, não fechada em si mesma, mas enviada a todos os homens. 

Esta missão é o paciente testemunho d'Aquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade e 

todo o homem. A missão é aquilo que o amor não pode calar. A Igreja segue Jesus Cristo 

pela estrada que a conduz a cada homem, até aos confins da terra (cf. Act 1, 8). Assim pode-

mos ver, no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e ressuscitou. Tudo 

aquilo que recebemos, recebemo-lo também para eles. E, vice-versa, tudo o que estes irmãos 

possuem é um dom para a Igreja e para a humanidade inteira. 

Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se manifesta, particular-

mente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio 

do mar da indiferença! 

3. «Fortalecei os vossos corações» (Tg 5, 8): Cada um dos fiéis 

Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. Estamos saturados de notícias e 

imagens impressionantes que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo 

toda a nossa incapacidade de intervir. Que fazer para não nos deixarmos absorver por esta 
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espiral de terror e impotência? 

Em primeiro lugar, podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestime-

mos a força da oração de muitos! A iniciativa 24 horas para o Senhor, que espero se celebre 

em toda a Igreja – mesmo a nível diocesano – nos dias 13 e 14 de Março, pretende dar 

expressão a esta necessidade da oração. 

Em segundo lugar, podemos levar ajuda, com gestos de caridade, tanto a quem vive próxi-

mo de nós como a quem está longe, graças aos inúmeros organismos caritativos da Igreja. A 

Quaresma é um tempo propício para mostrar este interesse pelo outro, através de um sinal – 

mesmo pequeno, mas concreto – da nossa participação na humanidade que temos em 

comum. 

E, em terceiro lugar, o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque a 

necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus 

e dos irmãos. Se humildemente pedirmos a graça de Deus e aceitarmos os limites das nossas 

possibilidades, então confiaremos nas possibilidades infinitas que tem de reserva o amor de 

Deus. E poderemos resistir à tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-nos 

e salvar o mundo sozinhos. 

Para superar a indiferença e as nossas pretensões de omnipotência, gostaria de pedir a todos 

para viverem este tempo de Quaresma como um percurso de formação do coração, a que nos 

convidava Bento XVI (Carta enc. Deus caritas est, 31). Ter um coração misericordioso não 

significa ter um coração débil. Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, 

firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que se deixe impregnar pelo 

Espírito e levar pelos caminhos do amor que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um 

coração pobre, isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. 

Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta Quaresma desejo rezar convosco a Cristo: «Fac cor 

nostrum secundum cor tuum – Fazei o nosso coração semelhante ao vosso» (Súplica das 

Ladainhas ao Sagrado Coração de Jesus). Teremos assim um coração forte e misericordioso, 

vigilante e generoso, que não se deixa fechar em si mesmo nem cai na vertigem da globali-

zação da indiferença. 

Com estes votos, asseguro a minha oração por cada crente e cada comunidade eclesial para 

que percorram, frutuosamente, o itinerário quaresmal, enquanto, por minha vez, vos peço 

que rezeis por mim. Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde! 

Vaticano, Festa de São Francisco de Assis, 4 de Outubro de 2014. 

 FRANCISCO 
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Lá vem a Romaria em passo 

brando 

Através da ribeira e das herda-

des 

A vigorosa fé doutras idades 

Que renasceu assim e agora 

canta… 

Avé- Maria vai crescendo lenta 

Nesse mimoso e lânguido gemi-

do 

Se a própria terra escutou atenta 

Como podem os céus negar-lhe 

o ouvido? 

Parece até que as nuvens vêm 

descendo 

E com elas as fontes vêm fazen-

do 

Um coro aos piedosos pioneiros 

E ao longe, mais ao longe, quem 

vir bem 

Há-de avistar à porta a grande 

Mãe 

Que faz espera aos cândidos 

romeiros 

 

 Pe. José Botelho 

 

Com o sol que se levanta, 

Nossa voz, Senhor, se eleva, 

Para que na vossa graça 

Amanheça novo dia. 

 

Moderai a nossa língua, 

A mentira não nos manche, 

Nem o erro, nem palavras 

De ostentação e discórdia. 

 

Seja puro em nosso peito 

O coração que nos destes 

E jamais a nossa carne 

Se torne escrava do mal. 

 

E quando a tarde descer 

E quando a noite chegar, 

Cantemos a vossa glória, 

Esquecendo-nos do mundo. 

 

Glória a Vós, ó Pai eterno, 

Glória a Vós, Senhor Jesus, 

No Espírito divino, 

Pelos séculos dos séculos 

Bendita e louvada seja 

A sagrada Paixão do amado 

Jesus 

Para não se perderem as almas 

Deu-se por todos, Jesus 

Deus nos braços da Cruz 

 

Senhor Deus, misericórdia. 

Santa Mãe de Deus, rogai por 

nós 

 

Bendita e louvada seja 

A sagrada Paixão do amado 

Jesus 

Para não se perderem as almas 

Deu-se por todos, Jesus 

Deus nos braços da Cruz 


