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Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como Padroeiro da 

Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o "Ano de São José" com a Carta 

apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”. 

 

 
 

«Glorioso Patriarca São José,  

cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis,  

vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade.  

Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio,  

para que obtenham uma solução feliz.  

Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós.  

Que não se diga que eu vos invoquei em vão,  

e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,  

mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amen»”. 

(oração recitada pelo Papa diariamente) 
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Ano dedicado a S. José 
 

Num decreto divulgado pelo Vaticano, Francisco determina que entre 8 de Dezembro de 2020 e 8 

de dezembro de 2021 se celebre um “Ano especial de São José” e explica que a decisão foi motivada 

pela situação de emergência causada pela pandemia. 

“Patris corde” (Com coração de Pai) é o título da Carta Apostólica do Papa Francisco, publicada por 

ocasião dos 150 anos da declaração de São José como Padroeiro da Igreja Universal. 

“Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício 

como José, seu esposo”, escreve o Papa Francisco. À semelhança dos anteriores pontífices, também o 

Papa argentino faz uma reflexão sobre o seu “santo preferido” para, diz ele, “deixar 'a boca falar da 

abundância do coração' (Mt 12, 34), para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta 

figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós”. 

Francisco revela que o desejo de escrever esta Carta Apostólica “foi crescendo ao longo destes 

meses de pandemia em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas 

vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem 

nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje 

estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiras e 

enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças 

policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que 

ninguém se salva sozinho”. 

O Papa recorda “quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas crianças, com 

pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando 

o olhar e estimulando a oração” e como “todos podem encontrar em São José – o homem que passa 

despercebido, o homem da presença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um amparo e 

um guia nos momentos de dificuldade”. 

Francisco escreve ainda que "São José nos lembra que todos aqueles que estão, aparentemente, 

escondidos ou em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos 

eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão”, reforça. 

Esta Carta Apostólica inclui sete pontos de reflexão sobre a actualidade do exemplo de São José, 

valoriza a sua “coragem criativa, que o leva a transformar um problema numa oportunidade, 

antepondo sempre a sua confiança na Providência” e termina com um testemunho do próprio 

Francisco, sobre a confiança que deposita diariamente na intercessão deste santo. 

 “Todos os fiéis terão assim a oportunidade de se comprometer, com orações e boas obras, para 

obter, com a ajuda de São José, chefe da Família celestial de Nazaré, conforto e alívio das graves 

tribulações humanas e sociais que hoje dominam o mundo contemporâneo”, refere o Papa. 

Carta na integra em: http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-

lettera-ap_20201208_patris-corde.html 
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Mario Borges Alexandrino 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Alex tinha 100 anos! Partiu a 

29 de Dezembro, vitima da 

covid-19. A 12 de Dezembro 

tinha partido a companheira de 

toda a vida, a sua Maria Helena.  

 

Como nos disse num  

testemunho registado no Mastro 

de Março de 2011 e que está no 

site do MCC (https://www.mcc-

grandelisboa.com/mastro/ano-

de-2011/), fez o 1º Cursilho de 

Sá da Bandeira, em 1965, donde 

diz: “Saí em fogo!” 

Vindos de Angola, fixaram 

residência em Odivelas e “aqui 

continuámos com o mesmo 

entusiasmo e alegria a nossa 

acção e missão de apóstolos, 

participando em muitas dezenas 

de Cursos de Orientação  

Religiosa (C.O.R.s) para adultos e 

jovens dos dois sexos, em 

Cursos de Preparação para o 

Matrimónio (C.P.M.s), além da 

revitalização do Movimento dos 

Cursilhos – Ultreias, etc.” 

Foi poeta toda a vida! Fez versos 

que distribuiu por todos, como 

quem dá o que tem de mais 

bonito e precioso aos seus 

amigos.  

Descansa em paz! 

O MEU TESTAMENTO 

 

Ninguém chore por mim, quando eu partir. 

Rezem. Vossa oração, Como nuvem de incenso, há-de subir 

Ao trono do perdão. 

 

Nem cubram meus despojos com as cores das pétalas mimosas, 

De verdadeiras ou de falsas flores, gladíolos ou rosas. 

 

Se alguém de mim falar, - com um sorriso - eu peço que se faça, 

Sem pena e sem rancor, pois o juízo Deus o fará p’la Graça. 

 

Podem lembrar alguns dos meus poemas, 

Talvez a “Oração”,  

em que há conflito em situações extremas 

Da súplica ao perdão: 

“Meu Deus, que me querias puro e belo,  

dessa íntima Beleza, que é mensagem, 

E, também, ver-me cultivar o anelo de resplender,  

sem mancha, a Tua imagem! 

 

Sempre, Senhor, me deste a Tua mão,  

seguro à qual vencia o meu caminho… 

Quantas vezes, porém, larguei-a e, então,  

tropecei e caí… andei sozinho!” 

 

Senti-me sempre mísero, infeliz, após cada cair, cada tropeço. 

Por isso, forcejei e sempre quis ser digno desse Amor que não 

mereço. 

 

Não me enjeites, então, da Tua frente,  

como a relapso e mau, ingrato filho. 

Quero sempre cantar-Te alegremente com renovado ardor,  

com maior brilho!” 

 

Fui sempre um pecador arrependido, com fé, em penitência. 

Quis dar à minha vida o bom sentido, a verdadeira essência. 

 

Se alguém, gente de paz, me acompanhar,  

seja de qualquer modo, 

De maneira informal, sempre a cantar,  

Cantar o tempo todo! 

 

Cantem, como em triunfo, a minha morte, sem choros, sem um ai. 

Sei bem o meu destino, a minha sorte 

Porque vou para o Pai! 

 

Mário Borges Alexandrino 

1920-2020 
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COMUNICADO DA CONFERENCIA EPISCOPAL PORTUGUESA      
 

1. Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de 

todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a 

crise com todo o empenho. 

2. Tendo em conta as orientações governamentais decretadas para o confinamento que se inicia a 15 

de janeiro, continuaremos com as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia e as Exéquias, 

segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020, emanadas em 

coordenação com a Direção Geral da Saúde. 

3. Outras celebrações, como Batismos, Crismas e Matrimónios, devem ser suspensas ou adiadas para 

momento mais oportuno, quando a situação sanitária o permitir. A catequese continuará em regime 

presencial onde for possível observar as exigências sanitárias; de contrário, pode ser por via digital ou 

cancelada. Recomendamos ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital ou 

sejam adiadas. 

4. A nossa celebração da fé abre-nos ao Deus da misericórdia e exprime o compromisso solidário 

com os esforços de todos os que procuram minimizar os sofrimentos, gerando uma nova esperança 

que, para além das vacinas, dê sentido e cuide a vida em todas as suas dimensões. 

Lisboa, 14 de janeiro de 2021 

 

Ano Pastoral 2020-2021     

  

Ultreia 

No contexto atual mantemos as nossas Ultreias de forma regular e 

“virtual”, à quinta-feira, às 21:30. Todos podemos participar e dessa 

forma manter viva a chama do nosso 4º dia! 

Link para entrada direta na reunião: 

https://us02web.zoom.us/j/81268129084 

 

Missa Penitencial 

A próxima missa penitencial será na quarta-feira, dia 3 de Fevereiro 

na igreja da Divina Misericórdia em Alfragide às 6:30. Aguardamos 

a participação e colaboração de todos no cumprimento das regras de 

distanciamento social e proteção aplicados nas eucaristias. 

 

 

COMUNICADO DO SECRETARIADO NACIONAL 

O Secretariado Nacional do MCC, reunido em Fátima no dia 24 de outubro 

de 2020, por unanimidade deliberou adiar a realização do II CONGRESSO DO 

MCC para o ano de 2021, em data a designar. 

Mantêm-se em vigor as inscrições e pagamentos já efectuados. 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
https://us02web.zoom.us/j/81268129084

