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Maio, Maria, 
Mulher e Mãe!
Começamos amigos em renovada alegria Pascal o mês dos 
4m’s: Maio, Maria, Mulher e Mãe!  ¶  Até Deus quis ter 
Mãe! Até Deus é Mãe! Como alguém terá dito, Deus é um 
Pai que nos ama com amor de Mãe!  ¶  Se até Deus quis 
ter uma Mãe, como é que nós não havemos de ser eter-
namente gratos para com a nossa Mãe?  ¶  Nunca haverá 
amor como o de Mãe! O seu Amor é humano e divino!  ¶  
A Mãe não tem coração.Mãe tem muitos corações, porque 
o coração da Mãe está transplantado também no coração 
dos seus filhos!  ¶  Mãe é eternamente  Mãe. Mãe nunca 
deixa de ser mãe. Nem a morte mata a nossa mãe!  ¶  Para 
nós cristãos dizer Mãe é, também, dizer Maria.  ¶  Para 
nós cristãos , dizer Maria é, acima de tudo, dizer Mãe!  ¶  
Continuemos a viver a Alegria da Páscoa do seu filho e Se-
jamos a Sua Páscoa!    Abraço próximo do vosso Pe Ismael
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1. TEMA DO MÊS

Mãe  
Conheço a tua força, mãe, e a tua fragilidade. / Uma e ou-
tra têm a tua coragem, o teu alento vital. / Estou contigo, 
mãe, no teu sonho permanente na tua esperança incerta 
/ Estou contigo na tua simplicidade e nos teus gestos ge-
nerosos. / Vejo-te menina e noiva, vejo-te mãe mulher de 
trabalho / Sempre frágil e forte. Quantos problemas en-
frentaste, / Quantas aflições! Sempre uma força te erguia 
vertical, / sempre o alento da tua fé, o prodigioso alento 
/ a que se chama Deus. Que existe porque tu o amas, /
tu o desejas. Deus alimenta-te e inunda a tua fragilidade. 
/ E  assim estás no meio do amor como o centro da rosa. 
/ Essa ânsia de amor de toda a tua vida é uma onda in-
candescente. / Com o teu amor humano e divino/quero 
fundir o diamante do fogo universal.    António Ramos 
Rosa, in ‘Antologia Poética’

2. SANTO DO MÊS
Santa Rita de Cáscia,  
“a advogada das causas perdidas  
e a santa dos impossíveis”

Santa Rita de Cáscia nasceu em Itália, em 1381, e recebeu 
o nome de Margherita, que, por abreviatura, derivou em 
RITA.  ¶  Aos doze anos, sentiu desejos de ser religiosa, 
mas os pais opuseram-se e casaram-na com um nobre de 
mau carácter, que Rita suportou durante dezoito anos, ao 
fim dos quais, conseguiu levar à conversão. Rita revelou 
ainda a sua nobreza de alma, concedendo o perdão aos as-



BOLETIM MENSAL / MAIO 2019

Páscoa de 2019
Uma das antífonas que mais vezes escutaremos neste 
tempo pascal serve-nos, na sua lapidar brevidade, de po-
deroso contraforte para a fé. Ela diz: Resurrexit sicut dixit. 
Jesus ressuscitou, como havia dito. No evento pascal te-
mos, assim, a confirmação das palavras do próprio Cristo, 
sobre as quais podemos inteiramente confiar. O apóstolo 
Paulo haveria de recordar-nos isso mesmo, quando afir-
ma que, se Cristo não tivesse ressuscitado, cairia por terra 
todo o edifício do cristianismo. Esta antífona deve assim 
ser abraçada e repetida como o festivo fundamento da 
nossa alegria, a alavanca da nossa esperança. Creio que 
para o nosso coração, e para o coração ferido do mundo, 
não há unguento capaz, como este, de remover a raiz da 
desolação. Mas parece-me também sugestivo pensar na-
quela alteração que, talvez por engano, talvez num esforço 
de aprofundamento teológico, um copista medieval in-
troduziu na antífona. De facto, Deus escreve direito pe-
las nossas pobres linhas tortas. O amanuense escreveu: 
Resurrexit sicut dilexit. Ressuscitou conforme amou. Res-
suscitou não apenas como havia pré-anunciado aos seus 
discípulos, mas segundo a constante qualidade do seu 
amor. É importante ligar a hermenêutica da Ressurreição 
ao amor, pois sem o elemento do amor nada compreende-
remos do mistério pascal. Àquele Filho “obediente até à 
morte, e morte de cruz” o Pai permanecerá fiel com todo o 
Seu amor, como permanece fiel a cada um de nós. E amar 
é dizer ao outro: tu não morrerás. Vivamos a Páscoa. Seja-
mos a Páscoa..  ¶  Abraço fraterno do vosso    D. Tolentino

sassinos do seu marido. Temendo, porém, que os seus fi-
lhos se vingassem dos inimigos do pai e do crime horren-
do que causou a sua morte, pediu ao Céu que os levasse. 
E os dois filhos morreram sem que tivessem perpetrado 
qualquer tipo de vingança.  ¶  Liberta dos laços familiares, 
Rita foi bater à porta das Religiosas Agostinhas de Cáscia, 
que não a aceitaram por não ser virgem. Recorreu, então, 
à intercessão de três santos (São João Batista, Santo Agos-
tinho e São Nicolau de Tolentino) que lhe apareceram e a 
encaminharam para o mesmo mosteiro, onde, desta vez, 
foi aceite e onde viveu santamente.  ¶  Um dia, levada pela 
palavra do franciscano São Tiago da Marca, sentiu no seu 
corpo as dores da Paixão de Cristo, e Deus deu-lhe o dom 
dos milagres, facto que levou muita gente a acorrer até ela.
Uma doença de quatro anos levou-a à morte, a 22 de maio 
de 1457, dia em que a Liturgia celebra a sua festa. Leão 
XIII canonizou-a 24 de maio de 1900.  ¶  Santa Rita de 
Cáscia é “a advogada das causas perdidas e a santa dos 
impossíveis”.    Santos de Cada Dia, pp.117-120



4. AGENDA  
DIA 5 Dia da Mãe
DIA 9 21h Clube de leitura SM: partilha  
  de “O Homem”,  de Contos Exemplares, 
  de Sophia de Mello Breyner Andresen
DIA 13 Procissão de velas com Nossa Senhora de Fátima
  Início às 21h30 na Igreja de Santa Isabel / 
  Fim pelas 22h20 na Igreja de São Mamede
DIA 19 12h Crismas com D. Tolentino
DIA 21 19h Reunião do conselho Económico 
DIA 22 Dia de Santa Rita de Cáscia
  18h30 Missa cantada pelo coro 
  da Procuradoria Geral da República .
TODAS AS QUARTAS FEIRAS: Entre as 18h e as 19h30  
Atendimento na Ilha da Misericordia 
TODAS AS QUINTAS FEIRAS: Entre as 18h30 e as 19h40   
Adoraçao da Eucaristia depois da eucaristia

5. AJUDA PARA 
O RESTAURO 
DO ÓRGÃO  
Iniciaram os trabalhos de restauro 
do nosso órgão francês do sec XVlll, 
que é do mesmo construtor do ór-
gão da Catedral de Notre Dame:  
Cavaillè Coll.  ¶  Temos previsto 
gastar no restauro 20 mil euros.  ¶  
Aqui fica a conta para onde podem 
fazer o vosso donativo.  ¶  Obrigado 

IBAN: 
0018 0003 4585 3496 0200 5

7. INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5
Os nossos contactos
     213 838221        secretariasmamede@gmail.com
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III Domingo da Páscoa
Act 5, 27b-32.40b-41  •  Sl 29  •  Ap 5, 11-14  •  Jo 21, 1-19

IV Domingo da Páscoa
Act 13, 14.43-52  •  Sl 99  •  Ap 7, 9.14b-17  •  Jo 10, 27-30 

V Domingo da Páscoa
Act 14,21b-27  •  Sl 144  •  Ap 21,1-5a  •  Jo 13,31-35

VI Domingo da Páscoa
Act 15,1-2.22-29  •  Sl 66  •  Ap 21,10-14.22-23   
•  Jo 14,23-29 ou Jo 17,20-26

DIA
5

DIA
12

DIA
19

DIA
26

3. CALENDÁRIO LITÚRGICO 
 Indicação das leituras [dia]

0,5% FAZ TODA A DIFERENÇA

CRECHE, CENTRO DE DIA APOIO DOMICILIÁRIO

IRS: Ajude sem gastar

NIF 500061190


