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Por momentos, 

calem-se as notícias da guerra e erga-se uma prece pela paz: 
 

Escuta a minha voz 

porque é a voz das vítimas de todas as guerras 

e da violência entre os indivíduos e as nações; 
 

Escuta a minha voz, 

porque é a voz de todas as crianças que sofrem e sofrerão 

todas as vezes que os povos depuserem a sua confiança nas armas e na guerra; 
 

Escuta a minha voz, 

quando Te peço para infundir nos corações de todos os seres humanos 

a prudência da paz, a força da justiça e a alegria da amizade; 
 

Escuta a minha voz, 

porque falo pelas multidões de todos os Países e de todos os períodos da história 

que não querem a guerra e estão prontas a percorrer o caminho da paz; 
 

Escuta a minha voz 

e dá-nos a capacidade e a força 

para podermos responder sempre ao ódio com o amor, 

à injustiça com uma dedicação total à justiça, 

à necessidade com a nossa própria participação, 

à guerra com a paz. 
 

Ó Deus, 

escuta a minha voz 

e concede ao mundo para sempre a Tua paz. 

 

Papa João Paulo II  
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«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. 

Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6, 9-10a), é um convite para 

perseverarmos e na sua mensagem Francisco reflete sobre algumas palavras de São Paulo. 

 

Quaresma tempo de semear 

No trecho do Apóstolo sobre a sementeira e a colheita o Papa diz: “Temos uma imagem que Jesus muito prezava. 

São Paulo fala-nos dum kairós: um tempo propício para semear o bem tendo em vista uma colheita. Qual poderá 

ser para nós este tempo favorável? Certamente é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira existência terrena, 

de que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem. Francisco recorda também que “o primeiro agricultor é 

o próprio Deus, que generosamente continua a espalhar sementes de bem na humanidade”. Ponderando por fim: 

“Esta chamada para semear o bem deve ser vista, não como um peso, mas como uma graça pela qual o Criador 

nos quer activamente unidos à sua fecunda magnanimidade” 

 

Em Deus, nada se perde 

E a colheita? Continua o Santo Padre: “Mas de que colheita se trata? Um primeiro fruto do bem semeado, temo-lo 

em nós mesmos e nas nossas relações diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de bondade. Em Deus, 

nenhum acto de amor, por mais pequeno que seja, e nenhuma das nossas ‘generosas fadigas’ se perde”. E 

Francisco explica que na realidade, só nos é concedido ver uma pequena parte do fruto daquilo que semeamos, 

pois, “segundo o dito evangélico, um é o que semeia e outro o que ceifa”. 

“É precisamente semeando para o bem do próximo que participamos na magnanimidade de Deus” 

“Semear o bem para os outros - continua o Santo Padre - liberta-nos das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e  
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confere à nossa actividade a respiração ampla da gratuidade, inserindo-nos no horizonte maravilhoso dos 

desígnios benfazejos de Deus”. 

 

Não nos cansemos de fazer o bem 

O segundo ponto da expressão do Apóstolo analisada pelo Papa refere-se a “não nos cansarmos de fazer o bem”. 

Perante a amarga desilusão por tantos sonhos desfeitos, adverte “a tentação é fechar-se num egoísmo 

individualista” e “refugiar-se na indiferença”. Porém Deus anima “dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. 

(…) Aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças”. 

“Ninguém se salva sem Deus” 

Por isso, “não nos cansemos de rezar. Precisamos de rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar 

a nós mesmos é perigosa. Neste ponto Francisco recorda o nosso sofrimento com a pandemia: “No meio das 

tempestades da história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém se salva sozinho; mas 

sobretudo ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas 

tenebrosas da morte". 

E convida: “Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos chama a 

Quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no 

sacramento da Penitência e Reconciliação, sabendo que Deus nunca Se cansa de perdoar”. O Papa recorda 

também que não devemos nos cansar de fazer o bem “através duma operosa caridade para com o próximo. 

Durante esta Quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria”. “A Quaresma – disse ainda 

Francisco - é tempo propício para procurar, e não evitar, quem passa necessidade; para chamar, e não ignorar, 

quem deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e não abandonar, quem sofre a solidão”. 

 

A seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido 

Quanto ao terceiro ponto das palavras do Apóstolo o Papa falou sobre “A seu tempo colheremos, se não 

tivermos esmorecido”, aqui Francisco nos pede perseverança, fé. Afirmando que “cada ano, a Quaresma vem 

recordar-nos que o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; 

hão de ser conquistados cada dia". 

 

Dom da perseverança leva à salvação 

“Neste tempo de conversão – explica ainda o Papa - buscando apoio na graça divina e na comunhão da Igreja, 

não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, 

temos a certeza de que ‘a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido’, e obteremos, com o dom da 

perseverança, os bens prometidos para salvação nossa e do próximo”. 

 
Mensagem na integra: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/20211111-messaggio-
quaresima2022.html 
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Ano Pastoral 2021-2022 
 

 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 580 18 a 21 de Maio de 2022 

Cursilho de Senhoras Nº 487 1 a 4 de Junho de 2022 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 578 30 de Março a 2 de Abril de 2022 

Cursilho de Senhoras Nº 485 18 a 21 de Maio de 2022 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 579 27 a 30 de Abril de 2022 

Cursilho de Senhoras Nº 486 25 a 28 de Maio de 2022 

 
 
 

ORAÇÃO PELO SÍNODO 

 
Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo! 

Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome! 

Só a Vós temos por Guia: 

vinde a nós, ficai connosco, e dignai-vos habitar em nossos corações.  

Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. 

Nós somos débeis e pecadores: 

não permitais que sejamos causadores da desordem; 

que a ignorância não nos desvie do caminho, 

nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. 

Que sejamos um em Vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem 

jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. 

Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis sempre em toda a parte, 

em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos.  

Amen. 

Ultreia 

A partir de Março as Ultreias da Grande Lisboa, retomam as suas 

actividades presenciais, em Cascais, Lisboa e Amadora.  

 

Missa Penitencial 

A próxima missa penitencial será na quarta-feira, dia 6 de Abril 

na igreja de Divina Misericórdia de Alfragide, às 6:30.  
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