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10 Jan Domingo| BAPTISMO DO SENHOR. Concerto do Ano Novo da banda ACULMA na 

Igreja de S. Maximiliano, às 15 horas. 

Encontros Vicariais de Catequistas na Portela, às 21h30:  
  1º - 12 Jan (terça); 2º - 19 Jan (terça); 3º - 26 Jan (terça). 

16 Jan Sábado| Encontro Vicarial de Acólitos (das 10h às 15h | Portela). 

17 Jan 2º Domingo Tempo Comum. Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fáti-
ma à Diocese de Lisboa (17 Janeiro - 7 de Fevereiro).  

 Em Sta. Clara: Almoço comunitário para as obras de São Maximiliano. 

18 - 25 Jan Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (23 Jan: Vigília ecuménica jo-
vem, às 21h). 

Em agenda: 31 Janeiro Domingo| Toques da Vida Consagrada… Já os ouvistes?  
 ENCONTRO DA VIDA CONSAGRADA COM AS FORÇAS VIVAS DAS PARÓQUIAS DA VI-

GARARIA II. Local: Parque das Nações. Horário: das 14h30 às 19h. Actividade: 
Workshop sobre vocação, vida comunitária, votos, oração, carisma e missão. 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA 
Clara Luce  

29.Out. 1971 - 7.Out. 1990 

Clara, filha única, tinha 10 anos quando foi convidada a 
participar num encontro dos Focolares (movimento cris-
tão que tem como carisma o de viver em união e fraterni-
dade). 
Depois de participar nesse encontro, Clara sentiu-se cati-
vada por Jesus Cristo e abriu-lhe o seu coração. Ele pas-
sou a ser o centro da sua vida. Tinha tempo para estu-
dar mas também para rezar. Gostava de reviver esses 
dias, cantando os cânticos que aprendera. 

Os anos da adolescência amadureceram ainda mais este amor por Jesus. Participava 
diariamente na Eucaristia, que era fonte da sua vida cristã. No sacramento da Confissão 
acolhia a misericórdia de Deus. 
Em 1988, aos 17 anos de idade, sentiu uma dor muito forte nas costas. Os médicos diag-
nosticaram um tumor ósseo. Clara foi operada mas sem sucesso. Deixou de andar. Du-
rante a doença, orava: «Por ti, Jesus, se Tu queres também eu quero». E conservou o seu 
sorriso. 
Recusou tomar morfina para se manter consciente e poder rezar. Ofereceu a sua vida 
pela Igreja, pela conversão dos pecadores e pelos missionários. Dizia: «Ainda me resta o 
coração. Mesmo que nada mais tenha, ainda posso amar». Clara morreu com 19 anos. 
Ao seu funeral estiveram mais de dois mil pessoas. Foi beatificada pelo Papa Bento XVI 
em 2001.  

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada qual à sua maneira)  

 

 

Há dias estava numa reunião de catequistas a fazer o 

balanço desta temporada. Fiquei bastante surpreendi-
do com os números das últimas inscrições na cateque-
se do ano 2015/16. Diminuíram bastante. É verdade que a fé não se mede em números 
mas em adesão alegre a Cristo. Porém, não podemos ficar indiferentes perante esta 
tendência: a dificuldade cada vez mais aguda em transmitir a fé por parte da família e 
de quem está intimamente ligado à família: a Igreja, com os seus agentes, catequistas, 
animadores, adultos, grupos, etc. 
Ainda registamos um certo número de batismos, mas a vida cristã, eclesial, missioná-
ria, celebrativa, vai muito além do número de cédulas carimbadas e assinadas. A Igreja 
de Cristo não é um partido, é uma comunidade crente e missionária.  
Lembrei-me deste episódio realmente acontecido: é mais evocativo do que tantas 
reflexões e alertas, para que cada qual, reflita e procure fazer a sua parte no início des-
te novo ano  de 2016. 
«Um médico, viajando na Rússia quando dominava o comunismo ateu, entrou um domingo 
numa das poucas igrejas abertas. Com grande espanto, na sacristia encontrou um rapazito de 

11 anos. “Que fazes aqui?”, perguntou. “Estou à espera do padre”, respondeu calmamente 

o menino. “Quem te falou de religião?”. “Um meu colega”. “E a ele, quem lhe falou?”.  
“Um outro meu colega, que aprendeu pela avó. Eu tenho que ensinar a mais cinco 
amigos. Quando aprenderem, devem dar um exame. E se eles passarem, tornam-se 
catequistas e cada qual, deve dar catequese a outros cinco amigos. Assim muitos 
podem conhecer o catecismo”. 
“Mas não tens medo da polícia?”, disse o médico. “Não”, respondeu o pequeno. “Mas 
se a polícia souber, serás preso e levado para a prisão, até podes ser morto”. “Não”. E 
depois, mais sério, respondeu com muita gravidade: “Podem matar-me - e pondo a 
mão no coração continuou – mas nunca poderão matar Cristo em mim!”.» (in, Gretta 
Palmer, Os guerreiros de Deus). 
Não será que hoje, temos que experimentar algo semelhante para transmitir a fé? Pe-
quenos discípulos missionários para chegar lá onde a família nem sempre chega. 

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 28  «O Senhor abençoará o seu povo  
  na paz» 
 

1ª Leitura – Livro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)  
«Eis o meu servo, enlevo da minha alma»  

2ª Leitura - Leitura dos Actos dos Apóstolos  
(Actos 10, 34-38) «Deus ungiu-O com o Espírito Santo» 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3,15-16.21-22 )  

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos 

pensavam em seus corações se João não seria o Messias.  

João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com 

água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do 

qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. 

Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».  

Quando todo o povo re-

cebeu o baptismo, Jesus 

também foi baptizado; e, 

enquanto orava, o céu 

abriu-se e o Espírito San-

to desceu sobre Ele em 

forma corporal, como 

uma pomba.  

E do céu fez-se ouvir uma 

voz: «Tu és o meu Filho 

muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».   

DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR Marcos 9,6 

“Este é o meu Filho  

muito amado: escutai-O” 

Por minha filha  
Senhor, peço-te por minha filha. 

Nasceu nova como uma página 
toda branca: ninguém lhe faça 
rabiscos por cima.  
Nem os colegas, nem a escola, 
nem a televisão... 
Nasceu com o rosto cheio da 
alma: ninguém lhe roube o sor-
riso. 
Nasceu original, única, irrepetí-
vel: guarde sempre a sua mente 
para pensar, o seu coração para 
amar. 
Nasceu cheia de vontade de 
viver: nunca perca a força para 
agarrar a vida. 
Nasceu aberta para Ti: Ninguém 
lhe trave o caminho, nem lhe 
roube a bússola. 
Nasceu preciosa, porque é mais 
Tua filha do que minha: guarda-
a, Senhor, e ama-a como Tu 
sabes amar. 
Meu Pai e seu Pai: Pai nosso que 
estás no céu e na terra vives no 
coração novo de cada criança 
que ofereces ao mundo. 
Ámen. 

(Pino Pellegrino) 

O Baptismo é a ponte que Jesus 
construiu entre Ele e nós; é o caminho 
pelo qual se torna acessível a nós; é o 
arco-íris divino sobre a nossa vida. 

Bento XVI  

EM DESTAQUE 
   

NOTÍCIAS FALSAS 
Várias pessoas enviaram-me nestes dias um texto sobre o 
Natal da autoria do Papa Francisco. Mas o texto, bonito, não 
era dele, mas sim de um outro escritor. 
É fácil encontrar nas redes sociais frases, reflexões e orações 
do Papa Francisco que, apesar de falar de paz, amor e família, 
não são da sua autoria, são falsas. Desde que foi eleito Papa, a Francisco são atribuídas fra-
ses, discursos, orações e declarações que não são dele. Antes de beber tudo aquilo que a 
rede nos veicula, é bom fazer um pequeno exercício de leitura, procurando na fonte as in-
tervenções do Papa. 
Por exemplo, quantas pessoas se deram o trabalho de procurar e ler a mensagem para o dia 
mundial da paz? Falando da indiferença o Papa diz que recebemos um montão de «news», 
notícias, sobre os problemas do mundo e da humanidade, mas não significa que nos torna-
mos mais sensíveis e compassivos para com o nosso próximo.  
Ainda não leu a mensagem do Papa? Não desespere: tem todo o ano de 2016 para o fazer. 
E não arranje desculpas!  

NOTÍCIA VERDADEIRA  
VISITA A SURPRESA  

DO PAPA A GRECCIO 
No início da tarde de segunda-feira, 4 de Janeiro, 
o Papa Francisco foi de carro, sem nenhum aviso 
público, ao Santuário franciscano de Greccio, 
perto da cidade de Rieti.  

Os únicos a saber, antecipadamente, da sua chegada, foram o superior do Santuário e o 
Bispo de Rieti. O Papa Francisco, pouco depois da chegada, foi rezar na capela interna do 
Santuário. De seguida cumprimentou os setenta jovens participantes de um encontro e visi-
tou também o presépio.  
«Agradeço o Senhor por esta alegria e peço-lhe que abençoe a Igreja, o Bispo de Rieti, os 
frades, os fiéis, e que nos ajude todos a descobrir a estrela e a procurar o menino» - são as 
palavras que o Papa Bergoglio deixou escritas no livro do Santuário.  
Depois, regressou a Roma com o mesmo carro, o “seu” Ford Focus.  
Greccio está ligado indissoluvelmente à vida de São Francisco. Os últimos anos da vida de 
Francisco de Assis são dolorosíssimos: enfermidade e situação da sua Ordem metem-no à 
dura prova. Mas são, também, os anos em que uma íntima alegria, um sentido de plenitude, 
parece apoderar-se dele. Destes sentimentos é testemunha o singular Natal na montanha 
de Greccio, que Francisco celebra na noite de 24 de Dezembro de 1223. (fonte: Avvenire) 
 


