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Lembra-te, homem, que
és pó – Quarta-feira de
Cinzas na África Central.

“Jesus está ali na
cruz para permanecer
com os culpados:
através desta
proximidade,
Ele oferece-lhes a
salvação. E assim
o bom ladrão torna-se
testemunha da
Graça.”
Papa Francisco

© ACN/Aurelio Gazzera

Na narrativa da Paixão do Senhor, o evangelista Lucas refere também os dois malfeitores, que foram crucificados à direita e à
esquerda de Jesus. Um troça do Senhor e
ofende-O, mas o outro repreende-o e diz: “Nem sequer
temes a Deus?… Quanto a nós,
fez-se justiça, pois recebemos o
castigo que as nossas acções
mereciam; mas Ele nada praticou de condenável.” Depois,
após uma breve pausa, o segundo malfeitor volta-se para Jesus e pede-Lhe: “Jesus,
lembra-te de mim, quando estiveres no teu
Reino!” (cf. Lc 23,39-43).
São poucas as palavras que este homem
profere, mas são elucidativas e comoventes. Manifestamente uma luz iluminou a
alma dele, pois percebeu quem era o Crucificado. Donde lhe veio essa luz repentina? Talvez anteriormente esse malfeitor
tivesse sido um homem bom. Pelo menos
há-de ter feito uma ou outra boa acção.
Pode ter sido isso o que o salvou. Pois Deus
não esquece. E quer que vamos para o Céu.
Esta ternura e bondade do Pai do Céu

devem servir de estímulo para nós, para
praticarmos ainda mais obras de misericórdia.

Cruz, mas permaneceu nela. A Sua imagem
será sempre a do Crucificado. Como Crucificado, pronuncia as mais majestosas e solenes palavras de absolvição. Diante dos
Não há outra explicação para perceber as olhos dos dirigentes do povo, que troçavam
diferentes histórias dos dois ladrões. A luz dele, Ele absolve um ladrão e dá-lhe a vida
eterna. Que acto de realeza!
Também nos faz ajoelhar a nós.
“Esta ternura e bondade do Pai

do Céu devem servir de estímulo
para nós, para praticarmos ainda
mais obras de misericórdia.”
da Graça que converteu um deles à fé também fez nascer nele a fonte do amor, fazendo brotar dela o arrependimento e a
compaixão. É desse coração iluminado que
ele diz: “Jesus, lembra-te de mim, quando
estiveres no teu Reino!” É espantoso como
a alma deste ladrão arrependido foi arrebatada neste breve episódio. Sobretudo o
facto de ele ter podido pedir os frutos da
Redenção ainda antes de estar consumado
esse santo sacrifício.
“Ainda hoje estarás comigo no Paraíso” – a
resposta de Jesus é uma proclamação majestática; ressoa até aos nossos dias. Jesus
teria podido soltar as mãos e os pés da

É verdade que na Quaresma – e
não só nesta quadra – contemplamos a Paixão de Jesus: as
chagas, os cravos, o sangue, a
coroa de espinhos, a lança. Mas também
devíamos ter presente a realeza do Crucificado. A Sua natureza humana estava plena
de saber divino, Ele sabia tudo e conhecia
os corações das pessoas. Inclinemo-nos
diante desta Majestade, pois também nós
precisamos do Seu perdão e da Sua misericórdia para entrar no Seu Reino. Abramonos ao dom do amor divino para o
podermos dar também aos outros!

Cardeal Mauro Piacenza,
Presidente da AIS
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Venezuela

“É Deus quem
nos conduz”

“De orações insensatas e de santos mal-humorados, livrai-nos, Senhor!” (Sta. Teresa):
na Venezuela, não se encontrarão nem uns
nem outros.

“Deus não nos deixa na escuridão. Só quando O abandonamos é que perecemos”. É com base nesta sabedoria de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja,
que vivem as carmelitas na Venezuela.
Deilys Maria tem 27 anos e está há cinco no
convento. No meio da situação caótica do
País, ela diz: “Percebi como Deus nos ama e
confio n’Ele. O Seu amor também se eviden-

cia no dia-a-dia, se mantivermos abertos os
olhos do coração.” A ela e às outras 15 irmãs
em Caracas fazemos chegar ajuda de subsistência, tal como a 10 irmãs em Merida e a

Viver no amor de Deus: pois “infeliz é quem não sabe o que significa amar” (Santa
Teresa de Ávila).

cinco em Maracaibo, num total de 8.400 €.
Para elas, a AIS é um sinal da Providência Divina. “É Deus quem nos mantém vivas e
quem nos conduz no meio desta crise. Só
nos resta segui-l’O de coração agradecido.”
Elas rezam – também por nós –, bordam e
cosem vestes litúrgicas e escapulários,
fazem trabalhos manuais e exploram uma
pequena livraria. Claro que isso não chega
nem de longe para as suas parcas necessidades. Só os remédios ou as despesas com
água ultrapassam as poucas receitas. A elas
e a nós aplica-se o que afirmava a doutora
da Igreja: “Não é possível saber se amamos
a Deus, mesmo que haja indícios significativos disso. Mas é possível saber se amamos
o próximo. Quanto mais progredimos nesse
amor, maior se tornará o nosso amor a
Deus.”

•

Iraque

Para os Irmãos de
Jesus, de Nínive
Os “Irmãos de Jesus, Redentor” são de alojamento a 10/15 fiéis que aí realizam
a única congregação sírio-católica no retiros e encontros de oração. Desta mamundo inteiro.
neira, os três irmãos da congregação, junMas o seu convento deverá ser um sinal do
renascer da Igreja no Iraque. Depois de ter
sido saqueado e incendiado pelos terroristas do Estado Islâmico, em 2015, em Qaraqosh, a maior cidade cristã do país, o
projecto é impermeabilizar seis contentores e a capela – o novo convento – já fora
da cidade. Os contentores servem também
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tamente com o seu arcebispo, querem
enraizar o Cristianismo mais profundamente na Planície de Nínive. A formação
espiritual dos fiéis e a oração conjunta
constituem o carisma da congregação fundada em 2001. Agora o convento feito de
contentores é já um sinal da Redenção, da
Esperança e do regresso da civilização
cristã à região. Prometemos 22.500 € para

Raed, Yasir e Wissam (da esquerda para a
direita) os três irmãos da congregação.
as obras do telhado e das paredes para os
Irmãos de Jesus em Nínive.

•

Senegal

Confiando em Maria
Vivem só de donativos, fiéis à Palavra de Cristo: “Recebestes de graça, dai de convento, as irmãs também deverão
dedicar-se aos outros elementos do seu cagraça” (Mt 10,8).
É a passagem em que Cristo envia os
discípulos para curar doentes e expulsar
demónios. Faz parte da vocação das
“Dominicanas Hospitaleiras do Imaculado
Coração de Maria” tratar dos doentes e
agonizantes no campo. Do resto, trata a
Providência. Foi esta a sua acção em
Thiès/Senegal durante 36 anos. Depois, em
1992, tiveram que voltar para a casa-mãe,
em França. Mas as pessoas em Thiès e nos

arredores esperaram por elas, disponibilizaram um terreno e mantiveram-se em
contacto estreito.
Passados 25 anos as irmãs regressaram,
primeiro só por umas semanas, depois
meses, e agora deverá surgir um convento
perto do posto médico de Saint Dominique, no terreno disponibilizado na Paróquia de Saint Pierre. No edifício do

“Curai os enfermos” (Mt 10,8): no posto
médico de Saint Dominique.

A alegria é grande: as irmãs voltaram e
aqui ficarão.

risma: oração, vida comunitária e evangelização. Sobretudo as crianças e os jovens
deverão poder aí fazer retiros, tranquilamente. Uma ala própria ficará reservada às
irmãs, uma outra a estagiárias do posto de
enfermagem.
É uma ousadia. Pedem ajuda para a construção (30.000 €) e confiam o seu pedido
ao Imaculado Coração de Maria. Este
nunca as abandonou.

•

“Pois serão chamados filhos de Deus”
(Mt 5,9): Excursão com o grupo de jovens.

Índia

Anseio profundo
“Não nos ardia o coração, quando Ele aprofundar a herança espiritual do fundanos falava pelo caminho e nos expli- dor: a humildade, a paixão pela missão, a incava as Escrituras?” (Lc 24,32).
transigência no que respeita à ajuda aos
Aos 300 “Irmãos do Sagrado Coração de
Jesus” ainda arde o coração. Querem concretizar as Palavras de Jesus, a Boa Nova do
Evangelho, na Índia. A sua congregação é
constituída exclusivamente por habitantes
locais. No ano passado, assinalaram o 50º
aniversário da morte do Irmão Angelo, um
dos dois fundadores. Para isso elaboraram
um programa de renovação. Durante dois
dias, cada um dos 115 irmãos na província
Angelo (uma de duas províncias) deverá

pobres que vivem à margem da sociedade.
Segundo escreve o provincial Irmão Antony
Raj, este programa beneficiará sobretudo as
pessoas a quem o Irmão Angelo se dedicou
ao longo de toda a sua vida e que são os
destinatários do carisma da congregação:
“Boas novas para os pobres, fruto do amor
do Sacratíssimo Coração de Jesus.” Evangelização, formação, trabalho social caminham a par.
Criar escolas especiais para cegos e pessoas
com deficiências mentais ou motoras, para

O amor pode-se aprender: um irmão a
estudar boas novas para os pobres.
pessoas de quem ninguém mais cuida, na
Índia, pressupõe este amor incondicional de
Cristo. Os irmãos pedem um suplemento
para o programa (3.000 €). Não é muito,
mas a vossa generosidade e solidariedade
alimenta a chama do seu coração.

•
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Quirguistão
Paisagem de missão:
não chegam a 4000
almas, os católicos no
Quirguistão.

“Totalmente para Deus
e totalmente para nós”
Pequena mas animada – é assim que o Administrador Apostólico do Quirguistão, Anthony Corcoran SJ, descreve a comunidade católica neste país da Ásia
Central. E “as irmãs são o seu verdadeiro tesouro”. Na carta seguinte explica A missão começa com pouco: missa
no que consiste esse tesouro, para o qual pede ajuda de subsistência (3.000 €). numa capela particular.
Quando pensamos em missões, imaginamos regiões distantes, montanhas altas, selvas densas, terrenos inóspitos. Mas a
verdadeira geografia das missões está nos
corações e nas almas. Perscrutar estas profundezas e alturas requer um espírito escutista especial. As irmãs têm-no. A sua
sensibilidade para as preocupações, sentimentos e pensamentos de cada um fá-las
ter um papel muito especial na actividade
missionária.
Uma das babushkas (avozinhas) que conheci na Sibéria, onde trabalhei no tempo
da União Soviética, descreveu em poucas
palavras a estreita ligação entre as irmãs e
os membros da comunidade onde serviram:
“Totalmente para Deus e totalmente para
nós.” Como padre missionário que tem tido

a graça de Deus de trabalhar há muitos anos
ao lado de mulheres destas, não posso
senão confirmar isso mesmo. Actualmente,
temos seis franciscanas de acção educativa
aqui no Quirguistão e mesmo que ainda não
haja escolas católicas, sentem-se o carisma
e o espírito de São Francisco no seu esforço
incansável de fomentar o entusiasmo por
Deus junto das pessoas – os que acreditam
e os que procuram. Com a sua alegria, a sua
oração e a sua dedicação, elas são verdadeiras testemunhas do amor particular de Deus
pelos pequeninos e pelos pobres.
Como missionário, sempre foi uma grande
alegria - sim, uma grande consolação – ver
o carinho com que as irmãs se relacionam
com as pessoas. É uma relação especial ou,
como diria a babushka, “uma pertença recí-

proca”. Esta ligação abre os corações; esta
profunda confiança produz também uma
autoridade moral. E esta dinâmica única no
relacionamento evidencia-se especialmente na missão das irmãs na Igreja.
Um bispo duma diocese missionária vizinha
observou já muitas vezes que se sente a diferença quando há irmãs: a vivência da fé é
mais profunda e mais activa. E quando os
nossos padres falam da importância do trabalho das irmãs nas suas paróquias, chegam sempre à mesma conclusão: sem o
zelo, sem a ajuda prestável, sem a assistência sustentada pela oração e sem o testemunho visível que dão de Cristo, a colheita da
missão seria significativamente mais pobre,
sim, escassa. Um padre observou: “As irmãs
preparam os corações das crianças e dos
fiéis para o encontro com Jesus. Depois,
quando o Senhor vem nos sacramentos, na
Palavra e na comunidade, encontra aqueles
corações abertos e puros. Poderá haver
bênção maior para a missão?”
O exemplo das irmãs dá ânimo – também a
mim. Estou infinitamente grato a Deus por
isso.

Sem as irmãs pouco se passa: trabalho com jovens no campo de Verão.
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D. Anthony Corcoran
Administrador Apostólico do Quirguistão

•

Levar todos
para o Céu

© http://patron.parafia-bratalbert.pl

Ucrânia

Estão na linha da frente em duplo sentido: na frente da guerra e na frente da
misericórdia. Os Irmãos Albertinos cuidam de pessoas sem abrigo, de deficientes e de alcoólicos no Leste da Ucrânia.
Jurij tem 69 anos. A história dele é uma história de misericórdia. Divórcio, esgotamento nervoso, alcoól. Não tardou a que as
pernas se ressentissem. No hospital amputaram-lhe a perna direita e o pé esquerdo.
Logo que as feridas sararam, teve alta. Era
Inverno, não tinha casa, nem mesmo dinheiro para umas muletas. Deixou o hospital de joelhos, arrastou-se para o banco dum
parque e chorou. Um homem e a sua filha
repararam nele, levaram-nos aos Albertinos.
Estes acolheram-no, arranjaram uma cadeira de rodas, uma prótese dentária, uma
cama. Tornaram-se para ele “os meus irmãos”. Agora trabalha como bagageiro da
casa e nos tempos livres trata da horta no
jardim. Os irmãos dão “significado e cor à
minha vida”. Jurij voltou a ter esperança.
Também Igor estava num banco, sem-

Regresso a uma vida com sentido e dignidade: os Albertinos não deixam ninguém para trás.

abrigo e doente. Uma mulher desconhecida
levou-o para a casa dos Albertinos. “Lá
deram-me uma cama, de que tanta falta
sentia, comida quente, roupa.” Igor estava
já tão debilitado que primeiro teve de ser
alimentado artificialmente no hospital. Hoje
cozinha para os outros. O Irmão Wiesław,
que no primeiro encontro lhe tinha dado
“mais duas semanas”, diz: “Ele faz o trabalho com todo o coração e as refeições para
nós todos são deliciosas.”

Um coração para todos: o fundador
dos Albertinos, Adam Chmiełowski
(1845 – 1916), foi canonizado em 1989.

Os Albertinos dão esperança e pão. Mantêm
alojamentos para os sem-abrigo, uma sopa
dos pobres e uma padaria. “Ninguém entra
no Céu sozinho”, costumava dizer o fundador da sua ordem, Adam Chmiełowski. O
jovem artista começou por entrar na ordem
franciscana como Irmão Alberto, albergava
no seu atelier pessoas necessitadas e, posteriormente, aconselhado pelo seu confessor, passou a viver com os sem-abrigo nos
seus albergues públicos para ficar mais próximo deles. Conhecia a carência e o sofrimento. Na guerra contra a Rússia perdera
uma perna, aos 18 anos; nos últimos dois
anos teve um cancro no estômago. Os seus
quatro filhos espirituais na Diocese de Kharkiv-Zaporizhzhya são, para muitos, a última

Aos Albertinos e às irmãs damos também
este ano ajuda de subsistência, graças a vós
(24.500 €). Para que a sua luz dê testemunho do amor de Cristo, pois o seu desejo é:
levar todos para o Céu.

Micha andava na rua. Agora ajuda na
padaria dos Albertinos.

Pão para juntar à sopa dos pobres:
o Irmão Wiesław em acção.

salvação. Tal como as 45 irmãs de nove congregações na mesma diocese. Também elas
são para muitas pessoas faróis de salvação
naquela região de guerras, desde a assistência que prestam a idosos sós na saúde à preparação que dão às crianças para a Primeira
Comunhão.

•
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Por amor a Cristo
O Paquistão é um lugar duro para
quem é cristão. E é mais duro ainda
para as mulheres. Quem aí trabalha
como religiosa, tem mesmo que
amar muito o país e as pessoas – e
Cristo. Foi com gosto que ajudámos
as idosas Irmãs da Caridade de Jesus
e Maria (SCJM), a recuperar o velho
convento em Lahore. Hão-de poder
passar um fim de vida seguro e recolhido no país a que tanto se dedicaram. Graças à vossa generosidade, tornou-se possível. A Irmã Sophia Patras
não encontra “palavras adequadas” para agradecer. “Só Deus lhes pode
pagar.” As irmãs apresentarão a Deus a sua gratidão nas suas orações por vós.
E bem gostariam também de dividir convosco o bolo de anos da Irmã Maria.

Necessidade, amor e gratidão – as vossas cartas
Migalhas dadas com muito amor
Agradecimento ao Senhor pelo amor que
nos tem, pela fé e pela comunhão que existe
entre os homens que sentem e vivem o sofrimento dos outros. As notícias que a AIS
nos dá todos os meses, fazem-nos estremecer. O filme que nos é apresentado inquietanos, ajuda-nos a descobrir Jesus Cristo no
outro, e como ele sofre, não tem pão, está
doente, marginalizado, comercializado,
transacionado como se fosse um objeto. O
grupo dos amigos da AIS de Ribeira dos Frades envia mais um cheque que vai junto
com as nossas orações, são migalhas dadas
com muito amor. Pedimos ao Senhor da
Messe que vos ilumine, que envie o seu Espírito sobre a AIS, seus dirigentes e benfeitores, e a todos os homens de boa vontade.
Grupo de benfeitores de Portugal
Presentes de fé
Com a vossa campanha “presentes de fé”
deram-me a oportunidade de propor a
cada um dos meus dez netos a possibilidade de escolherem de entre um dos presentes de fé um projecto para o qual nós
(ou seja, eu) daríamos um contributo. Todos
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achámos que era boa ideia, pois assim as
crianças aprendem cedo que há irmãs, irmãos e famílias que passam grandes necessidades e a quem podemos ajudar.
Um avô da Austrália
O tesouro no Céu
Os cuidados com os meus três filhos (de 5,
3 e 2 anos) requerem da minha parte muito
tempo e dinheiro. Sempre achei e continuo
a achar que é importante ser eu própria a
cuidar deles em vez de os entregar a terceiros. Mas com o tempo isso foi-me tornando
mesquinha; foquei-me muito nas coisas
materiais e pouco na minha vida espiritual.
Um dia, apercebi-me de que nunca me
preocupei com tesouros no Céu. Sempre
trabalhei duramente para criar os meus filhos mas nunca para a vida eterna, o que
afinal é o mais importante para nós. Ao reflectir nisso lembrei-me logo dum donativo
para a AIS. Obrigada por me darem a possibilidade de exprimir o meu amor a Deus e
ao próximo. A todos que colaboram com a
Igreja que sofre no mundo inteiro, envio as
minhas saudações.
Uma mãe da Coreia do Sul

Thomas
Heine-Geldern,
Presidente
Executivo

Queridos amigos!

Como cristãos católicos romanos – ao
contrário de algumas Igrejas orientais
unidas a Roma – já só conhecemos dois
períodos de jejum e dois dias de jejum
rigoroso por ano!
No fundo, é pena que se tenha perdido
em grande medida a consciência de renunciar a alguma coisa como preparação para uma festa ou mesmo para
uma decisão importante. A abstinência
de certas comidas e bebidas ou de diversões na Quaresma, mas também no
Advento, era em muitas famílias uma
oportunidade muito propícia para preparar e reflectir em conjunto sobre as
solenidades litúrgicas. Muitas vezes, o
cumprimento do jejum leva a discussões sobre o seu objectivo e o seu sentido. Haverá melhor ocasião para
explicar aos filhos o valor do jejum?
E mais: esta renúncia voluntária não só
nos prepara espiritualmente para a
Páscoa como também nos leva à partilha.
A vossa disponibilidade para isso e a
vossa generosidade, que nos permitem
ajudar os nossos irmãos cristãos que
sofrem, mostram que tivestes estes
pensamentos muito antes de eu os ter
escrito.
Por isso vos agradece
O vosso

