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Páscoa: caminho de fé 

Editorial

Ao abrirmos esta «Flor do Carmelo», 
neste tempo litúrgico tão particular 
que estamos a viver, gostava que todos 
recordássemos as palavras do Papa 
Francisco no início desta Quaresma de 
2014 e como programa para viver mais 
profundamente o mistério pascal cuja 
celebração se aproxima.
Fixemo-nos mais em particular sobre 
estas linhas ao falar da Quaresma: «um 
momento providencial para mudar de 
rumo, para recuperar a capacidade de 
reagir diante da realidade do mal que 
sempre nos desafia. A Quaresma - con-
tinuava o Papa- deve ser vivida como 
um tempo de conversão, de renovação 
pessoal e comunitária através de uma 
maior aproximação de Deus e de uma 
adesão confiada ao Evangelho. Deste 
modo também nos proporciona olhar 
com olhos novos para os irmãos e para 
as suas necessidades».
O mistério central da nossa fé, quer di-
zer, o mistério da Ressurreição de Jesus 
Cristo e a promessa da nossa própria 
ressurreição, está aí, está sempre pre-
sente, porque inscrito, nas nossas vidas 
mas, ao mesmo tempo, é também, e 
sempre, um novo desafio a vivermos 
um caminho de conversão, a realizar-
mos o itinerário para a sua celebração 
e vivência a fundo.
Diante disto salta em catadupa, dentro 
de mim, uma série de perguntas óbvias 
que nos são colocadas pela própria Pa-

lavra de Deus que sempre nos chama a 
aproximar-nos mais dessa meta, desse 
ideal que nos é proposto: «sede santos, 
porque Eu, o Senhor vosso Deus, sou 
santo»; «sede perfeitos como o vosso 
Pai que está nos céus é perfeito».
Como Carmelitas que somos, indepen-
dentemente do ramo a que pertença-
mos, temos o dever de caminhar por 
esta senda, muitas vezes, verdadeira-
mente árdua, difícil... mas para a qual 
o Senhor nos escolheu e confia de que 
seremos capazes de corresponder às 
Suas expectativas.
Os nossos Santos mostraram-nos tam-
bém de que é possível percorrer este 
caminho, subir este monte de perfei-
ção, pois que eles próprios nunca se 
mostraram superiores ou melhores do 
que qualquer um de nós: basta com 
uma «determinada determinação» de 
fazer com toda a perfeição o pouqui-
nho que está em cada um de nós.
Mãos à obra, porque o tempo urge!
Uma Feliz Páscoa da Ressurreição!

P. Alpoim

Ninguém 
se esqueça 

da projectada 
peregrinação à Terra de 
Jesus (Israel) em 2015: 

reservem o mês de 
Setembro
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Nota de Abertura

As mãos do Ressuscitado

Queridos irmãos, quero começar por 
dizer-lhes que, quando fui convidada 
a escrever para a “Flor do Carmelo”, 
o que me veio à mente foi a presença 
dum amigo, por quem nutro um espe-
cial carinho, Tomé, o apóstolo incrédu-
lo. Como Santa Teresa, gosto de rezar e 
conversar com as personagens bíblicas, 
ou como dizem as nossas Constituições 
«estar em comunhão com os protótipos 
bíblicos», eles sempre nos ajudam a en-
contrar Jesus, o Senhor a quem procura-
mos. Não sei muito bem como começou 
a nossa amizade, mas sei que de comum 
temos uma fé muito pequena e por isso 
a necessidade de a fundamentar, não 
no que os outros dizem ou vivem, mas 
num encontro pessoal com o Ressusci-
tado, numa experiência de Deus.
Mas o que lhes queria dizer é que um 
destes dias quando escutava o Evange-
lho de S. João, e lá estava o meu amigo 
Tomé no seu encontro com o Ressus-
citado, (Jo 20, 24-29), chamou-me a 

atenção as mãos chagadas de Jesus. E 
mais ainda o facto do corpo do Senhor 
Ressuscitado conter em si as marcas da 
vida passada, da vida terrena. Por um 
instante dei por mim a contemplar a 
Ressurreição não como a libertação do 
passado mas como a unificação da vida. 
Na Páscoa o que aconteceu foi que o 
humano se sujeitou plenamente ao di-
vino e foi revestido de luz, ou se quiser-
mos Cristo passou para o Pai e por isso 
tornou-se o Senhor de todas as coisas 
- «Tudo foi instaurado n’Ele».
Isto fez-me pensar em nós e nas vezes 
que queremos eliminar o que não en-
tendemos na nossa história, que temos 
dificuldade em aceitar a aridez da nos-
sa oração, o sofrimento duma doença, 
uma circunstância adversa e tantas 
outras coisas que diariamente nos sur-
preendem. 
O Ressuscitado assumiu tudo e fez da 
Sua Páscoa um movimento de amor 



4 4 

“Dê-nos o Senhor luz”

Reflexão

que manifesta não apenas uma nova 
criação, mas uma criação que pela for-
ça do amor integra tudo o que somos, 
todo o nosso ser é unificado e aprende 
a viver em Páscoa.
Na oração, quando me encontro com 
Cristo, gosto de perguntar: ‘Senhor, 
como viveste em mim a Tua Páscoa?’ 
E descubro que cada ano Ele a vive de 
forma nova, sendo porém consciente 
de que ela se transformou no movi-
mento unificador da minha/ das nossas 
vidas.
E que por isso a “memória” anual da 
Ressurreição de Cristo é o impulso de 
vida diária que dá unidade às nossas vi-
das, quando, com Cristo, passamos de 
nós para a vontade do Pai. 
Isto acontece quando experimentamos 
que o Ressuscitado nos dá a Sua Pás-
coa, porque ela converte-se no Amor 
com que somos amados, na Luz com 
que somos iluminados e na verdade 
divina com que as nossas vidas são 
“transfiguradas”.
Em união com cada uma das minhas 
queridas Irmãs de Comunidade desejo 
a todos umas Santas Festas Pascais! E 
não deixem de perguntar a Cristo Res-
suscitado como é que Ele viveu esta 
Páscoa nas vossas vidas e se tiverem 
a oportunidade deixem-se encontrar 
com Tomé, certamente ele os levará ao 
Ressuscitado.

Ir. Ana Sofia da Cruz
Carmelo de Cristo Redentor 

“Dê-nos o Senhor luz”, escreve Santa 
Teresa de Jesus, no fim de uma longa 
carta ao irmão Lourenço, que ainda se 
encontrava na América do Sul (Carta 
de 17-01-1570). A carta, escrita num 
estilo directo e muito vivo, revela uma 
Teresa feliz e animada, com boa saúde, 
e muito aliviada, porque Lourenço, já 
viúvo, lhe anunciou o seu regresso à 
Espanha com os filhos. 
Muitas notícias, sobre a família e os 
amigos de Castela, cruzam-se com as 
do Lourenço e dos outros irmãos que 
também partiram para as Américas. E 
no meio das notícias, vai partilhando as 
preocupações dos múltiplos afazeres 
em que se desdobra nos últimos anos. 
Para Teresa de Jesus, já pertencem ao 
passado os anos de recolhimento no 
Mosteiro de S. José em Ávila, o primeiro 
convento reformado fundado em 1562. 
Aí a Santa escreveu duas das suas obras 
fundamentais: uma nova redacção do 
Livro da Vida e o Caminho de Perfeição. 
Desde 1567, percorria os caminhos de 
Castela no prosseguimento das fun-
dações. Trata directamente de muitos 
aspectos materiais: procurar casas, ar-
ranjar dinheiros, fazer as obras ou até 
as últimas limpezas antes da instalação 
das monjas. “São seis os mosteiros já 
fundados e também dois de Frades 
Descalços da nossa Ordem”. Ávila, Me-
dina, Malagón, Valladolid, Toledo, Pas-
trana para as irmãs – já está a preparar 
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Reflexão

a fundação de Salamanca; Duruelo e 
Pastrana para os frades.
De Lourenço recebe regularmente uma 
valiosa ajuda financeira, que faz do ir-
mão o grande benfeitor da obra tere-
siana. Com ajuda de amigos, S. Teresa 
vale-se da experiência da sua família 
para o comércio e descobre que tem 
jeito para os negócios. “Não fiz pouco 
em entender destes negócios; com es-
tas casas de Deus e da Ordem fiz-me 
tão negociadora, que já sei de tudo”, 
confessa S. Teresa. “Assim, ao tempo 
em que tinha aborrecido negócios e 
dinheiros, quer o Senhor que não trate 
de outra coisa; e não é pequena cruz. 
Praza a Sua Majestade Lhe sirva eu nis-
to, e tudo há-de passar.” 
Agora Teresa não pode apenas ficar 
sentada aos pés do Senhor e escutar 
a Sua palavra, como Maria na casa de 
Betânia. Tem que ajudar a Marta em 
serviços de dinheiros e negócios. Gran-
de cruz, como grande é o amor que a 
anima a servir o Senhor como Ele quer.
Durante a vida de S. Teresa de Jesus, 
ocorrem grandes mudanças no mun-
do. Há guerras por todo o lado; 
na Eu- ropa, guerras de reli-
gião, e nas novas fronteiras do 

além-mar, guerras de conquistas. Toda 
a humanidade, no tempo da santa, 
vive plenamente esta época peculiar 
de transformação do mundo, quando 
se inicia a globalização de que tanto se 
fala na actualidade. “Cá e lá há bastan-
te desventura que, como ando por tan-
tos lados e me falam tantas pessoas, 
não sei muitas vezes senão dizer que 
somos piores do que animais... Dê-nos 
o Senhor luz.”
Palavras proféticas que podemos adap-
tar aos nossos dias. Hoje em dia, “cá 
e lá” estamos nós, quase ao mesmo 
tempo, com o nível tecnológico que 
atingimos, com muito mais conforto e 
bem-estar que na época de S. Teresa. 
Andamos por tantos lados e falamos 
com tantas pessoas . Será que temos 
mais consciência da dignidade da pes-
soa humana? Dê-nos o Senhor luz! 
“A fé não é luz que dissipa todas as 
nossas trevas, mas lâmpada que guia 
os nossos passos na noite, e isto bas-
ta para o caminho” (Encíclica Lumen 
Fidei – A Luz da Fé, 57). O Ano da Fé 
encerrou há poucos meses. O barco da 
Igreja deixou o porto de abrigo. Uma 
Igreja “em saída” faz-se ao mar. “Cada 
comunidade há-de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas 
todos somos convidados a aceitar esta 
chamada: sair da própria comodidade 
e ter a coragem de alcançar todas as 
periferias que precisam da luz do Evan-
gelho” (Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium – A Alegria do Evangelho, 20).

Nicole Vareta (Porto)                      
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Testemunho

Sete lentas palavras
disse Jesus na Cruz.

Lentas, lentas, lentas
foram as três horas
que demorou Jesus a dizer as sete pa-
lavras
na Cruz.
Rápida, lancinante e veloz     
era a dor que lhe dava voz
e fazia ouvir as Suas sete palavras
que ecoaram no tempo 
até nós.
Sete palavras tão diferentes,
súmula de amor,
nectar de vida,
trinta anos escondida
humilde, laboriosa, quase banal
êxtase de esplendor,
remate final,
agonia e estertor.
Sete!
Sete palavras dissestes
Jesus, só amor,
sete ao longo de três lentas horas.
Sete!
Porque és gente como nós e choras

por isso a primeira foi de perdão uni-
versal.
Depois, sentindo já que partias,
deste-nos tua Mãe, como presente.
E aos piores, como lembrança, para que 
no mundo não se perdesse a esperan-
ça, ao Bom Ladrão, contigo iminente
prometeste o paraíso que ele tem de-
certo.

Lentas, lentas, lentas,                                                                      
lentas três horas na Cruz
e tão poucos tão perto.
O sangue perdido ergueu o teu grito:
«Tenho sede».
Nem água!... Nem água deram
Àquele que à pecadora dissera:
-Quem beber desta água, jamais terá 
sede.
Suaste sangue na Tua humanidade
por isso imploraste por piedade:
«Pai, se fôr possível!...»
Sabendo que cumpririas Sua Vontade.
Era a carne ,era o grito, era a Dor.
Tudo deste e Te deste
Porque nos deste e foste AMOR.

Maria da Piedade Narciso  - Lisboa



7 

Testemunho

Que quereis, Senhor, de mim? (Teresa 
de Jesus)
No silêncio do meu coração: eu tam-
bém me perguntava:
Que quereis, Senhor, de mim?
Este sonho tornou-se realidade! Há 
quanto tempo, esta necessidade, de 
alargar, de aproximar, de partilhar a 
nossa vocação Carmelita, na experiên-
cia vivida pelos nossos Santos era para 
mim, uma necessidade, uma urgência.
Estamos a viver um novo tempo. O 
mundo não muda – Somos nós que te-
mos de mudar a nossa forma de ser, de 
servir, de Amar!
Santa Teresa ensina-nos a sermos de-
terminados e tudo fazer com determi-
nação. Este assumir para conhecer a 
Palavra, em oração dia e noite, tornar-
nos-á mais iluminados na fé de Jesus 
Cristo.
A necessidade do conhecimento da 
Palavra do Evangelho convidar-nos-á 
a sermos exigentes, formando escolas 
da Palavra – momentos de silêncio e 
meditação, a fim de contemplarmos as 
maravilhas do Senhor.

Como os 
apóstolos , 
sejamos co-
m u n h ã o , 
partilhando 
a mesma 
alegria dos 
bens do Se-
nhor com 
os que mais 
necessitam.
Senhor, te-
mos um ca-
minho a percorrer. Mas, com a ajuda 
do Espírito Santo, abramos as portas 
ao Redentor. Acolhamos a Palavra se-
meada em nossos corações. Deixai-nos 
penetrar pela Luz do Vosso olhar. Sêde 
farol para os nossos passos. Dai-nos o 
Vosso coração para amar e servir.
Porque, Senhor, como nos ensina Santa 
Teresa: Tudo passa. Só Deus basta!

Um abraço das comunidades Carmeli-
tas do Funchal.

Nina Menezes

Vossa sou, para Vós nasci

«Teresa de Ávila, mulher eminentemente 
Humana e toda de Deus»

Nós os Seculares, 
Família, Amigos, conhe-

cidos, todos os que queiram 
descobrir uma grande Aven-

tura, vamos a Ávila em 
27-VII p.f.

Rosa  -  Nina  -  Fátima
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O Secretariado Nacional informa

O Secretariado Nacional

Visita à Madeira
No passado dia 25 de Janeiro de 2014, o 
Conselho Nacional OCDS, na pessoa do 
seu Presidente, José Manuel Couto, De-
legado Provincial, P. Alpoim Portugal, 
e dos Conselheiros, Alice Montargil e 
Gustavo Borges, realizou uma visita às 
Comunidades OCDS da Ilha da Madeira.
Esta visita tinha dois objectivos: apro-
ximar mais o Conselho Nacional, e por 
conseguinte, todos os membros da 
OCDS de Portugal Continental, às Co-
munidades OCDS da Madeira, “criar” 
e eleger um Conselho Regional «ad ex-
perimentum» da Madeira, que permi-
tisse estruturar e melhorar a vivência 
das Comunidades locais e, ao mesmo 
tempo, criar ponte de ligação entre o 
Conselho Nacional e as Comunidades 
OCDS da Madeira.
Fomos recebidos pelo P. Jorge, OCD e 
pelo José Manuel Batista, da Comuni-
dade OCDS do Funchal. Rapidamente 
nos dirigimos para a Igreja do Carmo, 
no centro. Todas as Comunidades 
OCDS da Madeira se fizeram repre-
sentar. Estavam presentes 24 pessoas, 
sendo que 20 tinham cargos no Conse-
lho das suas Comunidades.
O encontro começou com oração diri-
gida pelo P. Alpoim, à qual se seguiu a 
apresentação individual, tendo todos 
os elementos presentes revelado o seu 
nome, Comunidade e cargo exercido na 

mesma, as promessas que fizeram e há 
quanto tempo estão ligados ao Carme-
lo. Percebeu-se que existe uma grande 
variedade entre as diversas Comunida-
des. Após a apresentação, o P. Alpoim 
abordou o tema da vocação Carmelita, 
o que isso significa e implica nas nossas 
vidas, e a manhã terminou com a apre-
sentação das Constituições feita pelo 
Presidente, José Manuel Couto.
O convívio prosseguiu com almoço par-
tilhado na Comunidade OCD do Fun-
chal. Também estiveram persentes ao 
almoço os Srs. Padres Avelino e Cecílio, 
(este com 98 anos), da Comunidade.
Após o almoço, retomámos o traba-
lho com a eleição do Conselho Regio-
nal «ad experimuntum» da Madeira. 
Como os trabalhos da manhã se pro-
longaram, consideramos melhor suge-
rir, à partida, três nomes para serem 
votados, caso os participantes concor-
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O Secretariado Nacional

dassem. No final, a “Nina” Menezes 
foi eleita Presidente, a Fátima Ferreira 
primeira Conselheira e a Rosa Nóbrega 
segunda Conselheira.
Após as eleições, fizemos a oração final, 
agradecendo os frutos desta viagem, e 
regressamos apressadamente para o 
Aeroporto.
A viagem foi profícua! Não só conse-
guimos que se elegesse um Conselho 
Regional, como sentimos que todos 

Encontro de Formação 
de Formadores
Nos dias 1 e 2 de Fevereiro, realizou-se 
em Fátima, no Domus Carmeli o Encon-
tro de Formação de Formadores para 
os conselhos das comunidades do Car-
melo Secular. Estiveram representadas 
todas as comunidades nacionais com a 
excepção da comunidade de Viana do 
Castelo e do recente Conselho Insular 
(Madeira), visto que no anterior fim-
de-semana fora criado, com a presença 
do Conselho Nacional.
Por volta das 10:15 horas, iniciaram-se 
os trabalhos com um belo momento de 
oração preparado pelo assistente Na-
cional Pe. Alpoim.
Seguidamente, o nosso presidente José 
Manuel deu as boas vindas a todos, real-
çando o empenhamento do Conselho 
Nacional para que ninguém fique excluí-
do destes encontros, dada a importân-

cia dos mesmos. Daí o esforço pela com-
participação económica para que possa 
ser facilitada essa participação.
O Pe. Alpoim brindou-nos então com 
um belo tema formativo sob o Título: 
“Identidade, valores e compromissos 
do Carmelita Secular” – [Constituições 
1-9 (pág. 21-25); Estatutos 1-3 (pág. 57-
58)], onde salientou que ser Carmelita 
é uma vocação e a raiz de toda e qual-
quer vocação está em Deus. A primeira 
vocação e comum a todos é a de ser-
mos chamados à vida. 
Por isso se reveste de especial impor-
tância a capacidade de fazermos silên-
cio para ouvirmos o chamamento do 
Senhor que nunca nos oprime, antes 
nos liberta! A identidade do Carmelita 
Secular passa por buscar a santidade no 
contexto do seu quotidiano, no meio do 
mundo, segundo o espírito do Carmelo, 
numa atenção redobrada ao seu seme-
lhante, sempre conscientes de que é 
o Senhor quem nos interpela e anima, 

desejam uma maior aproximação entre 
as Comunidades OCDS do Continente e 
da Madeira. O trabalho de construção 
começou. Agora depende de todos nós 
que esta “obra” chegue a bom porto! 
Precisamos de seguir o exemplo dos 
nossos Santos, Santa Teresa de Jesus 
e São João da Cruz, pedindo sempre a 
sua ajuda e protecção. 
Até breve.

Gustavo Borges
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Damos notícia da peregrinação Na-
cional a Ávila por ocasião da celebra-
ção do V Centenário do Nascimento 
de Santa Teresa de Jesus.

Peregrinação a Ávila

O Secretariado Nacional

Reservem já: será no dia 27 de Julho 
de 2014; o grande encontro será às 
13h30 locais com a celebração Euca-
rística na Basílica de Santa Teresa.

que nos ama imensamente e por 
isso a Sua palavra nos leva ao zelo 
apostólico e a uma vida de ascese 
espiritual para melhor nos identifi-
carmos com Jesus.
Na tarde de Sábado, escutamos os 
conselhos das diferentes comunida-
des presentes que nos relataram as 
suas actividades, êxitos e dificulda-
des, bem como os seus propósitos 
para este triénio. De ressaltar a im-
portância que todos referiram dos 
guiões formativos que, juntamente 
com a oração, muito ajudam na dinami-
zação dos trabalhos e aprofundamento 
da espiritualidade nas comunidades. 
Foi também referida a importância do 
boletim “Flor do Carmelo” como ponto 
de encontro das comunidades.
À noite, projectou-se o filme “Vai e vive” 
do realizador romeno Radu Mihaileanu, 
que relata a história verídica de um 
jovem refugiado de um campo no Sudão 
e cuja sinopse poderão encontrar aqui 
http://cinema.sapo.pt/filme/va-vis-et-
deviens.
No domingo, após Laudes e o peque-
no-almoço, fez-se o levantamento de 
sugestões para melhor podermos viver 
o carisma teresiano em comunidade, 

bem como de uma maior e efectiva 
presença no seio da Ordem. Outro as-
pecto que saiu reforçado foi o de pro-
curar dinamismos para chamar gente 
mais nova às nossas comunidades. 
Antes da eucaristia houve ainda tempo 
para responder ao inquérito sobre o 
encontro, situando-se as respostas en-
tre o bom e o muito bom relativamente 
ao grau de satisfação do mesmo.
No final da manhã tivemos a eucaristia, 
terminando da forma mais bela este 
encontro que a todos animou a fazer 
mais e melhor para que o nosso teste-
munho irradie do amor de Deus.

Valentim 
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Comunidade de Fátima

Comunidade de Avessadas

Notícias

A nossa Ordem ( OCDS ) continua em 
crescimento
No dia 9 de março de 2014, no Con-
vento de Avessadas, pelas 11:30, fize-
ram as promessas temporárias o Jorge 
Leal e a Filipa Ferreira, da Comunidade 
OCDS de Avessadas. Como grupo OCDS, 
não perdemos a ocasião para partilhar 
este momento com toda a comunida-
de, porque as mesmas se realizaram na 
Eucaristia dominical das 11:30, seguida 
de almoço no convento, com toda a co-
munidade de Frades e o Presidente do 
Conselho Nacional, José Manuel.
Terminamos o dia com a reunião men-
sal, tendo como convidado o Padre 

A Maria de Lourdes Marques da Comu-
nidade de Fátima foi operada ao colo do 
fémur. Encontra-se em franca recupera-
ção e, dos vários contactos que sempre 
vamos mantendo, salienta-se um ânimo 
forte, combativo e resistente.

Agostinho Leal, onde explorou o tema 
“Promessas”.
Abraço desta Comunidade                          

 Carlos Pinto

Não é de menor referência a postura 
espiritual da Maria Virgínia, de Paço 
d’Arcos. Frágil, doente, nonagenária, 
saindo de novo internamento hospi-
talar, referindo-se às suas limitações 

Como preparação Quaresmal, realiza-
ram-se Retiros em Paços de Ferreira (e 
celebração com rito de uma admissão 
e duas promessas definitivas, na missa 
paroquial) e Queijas, no fim de semana 
de 22/23 de Março e no Funchal. 

Louvor de Glória!

Comunidade de Paço d’Arcos particularmente de mobilidade, nunca 
diz «já não consigo», mas antes, «ainda 
não consigo».
Será que ficam dúvidas quanto à Alegria 
e Paz que esta espiritualidade comuni-
ca, alimenta e contagia? O coração car-
melitano deixar-se-á envelhecer?
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Quaresma - 2014

JULHO
9 – B. Joana Scopelli, Fac.
13 – S. Teresa de Jesus dos Andes, Fac.
16 – NOSSA SENHORA DO CARMO, Sol.
17 – BB. Teresa de S. Agostinho 
  e companheiras, Mem.
19 – Nossa Senhora, 
  Mãe da Divina Graça, Mem.
20 – Santo Elias, Festa
23 – B. Maria Pilar, 
  Teresa e Maria Ângeles, Fac.
24 – B. João Soreth, Mem.
24 – B. Maria das Mercês Prat y Prat, Fac.
27 – B. Tito Brandsma, Fac.
28 – B. João Soreth, Fac.

AGOSTO
7 – S. Alberto de Sicília (MO)
9 – S. Teresa Benedita da Cruz (Festa)
16 – B. Maria do Sacrário e S. Luís Gonzaga (MF)
18 – Beatos Mártires de Rochefort (MF)
25 – Beata Maria de Jesus Crucificado (MF)
26 – Transverberação do Coração 
  de Santa Teresa de Jesus (MF)
SETEMBRO
1 – S. Teresa Margarida de Redi (MO)
12 – Beata Maria de Jesus (MO)
17 – S. Alberto de Jerusalém (Festa)
25 – B. Josefa Naval G., Carmelita Secular (MF)

Da Mensagem do Papa Francisco para a  
Quaresma de 2014

«Um convite à pobreza, a uma vida po-
bre em sentido evangélico!»

«…Deus revela-se na fragilidade 
com um Amor que é graça, gene-

rosidade e desejo de proximi-
dade… Deus não fez cair do 

alto a salvação. O que nos 
dá verdadeira liberdade, 
verdadeira salvação, 

verdadeira felicidade é 
o Amor de compaixão,ter-

nura e de partilha comuni-
cando-nos o Amor infinito de 

Deus... É necessário que as cons-
ciências se convertam à justiça, à 

igualdade, à sobriedade e à partilha».
«O Senhor convida-nos a sermos jubi-

losos anunciadores desta mensagem de 
misericórdia e esperança. É bom experi-

mentar a alegria de difundir esta boa nova, 
partilhar o tesouro que nos foi confiado para consolar os corações dilacerados e dar 
esperança a tantos irmãos e irmãs imersos na escuridão».


