
 

 

Janeiro 

2016 
 
17 Jan 2º Domingo Tempo Comum | Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 

Fátima 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. 

19 Jan Terça| 2º encontro vicarial de catequistas sobre a Misericórdia (esperamos uma 
maior participação dos nossos catequistas!!!). Portela às 21h.  

23 Jan Sábado | Vigília ecuménica jovem, 
às 21h30, na Igreja de Santa Joana Princesa 
(transporte: Metro saída Areeiro). 

26 Jan Terça | 3º encontro vicarial de cate-
quistas sobre a Misericórdia. Portela às 
21h.  

30 Jan Sábado | Festa das Sopas, organiza-
da pelo Agrupamento dos Escuteiros. Salão 
de Santa Clara (os donativos revertem para 
as obras de S. Maximiliano). 

31 Janeiro Domingo| Toques da Vida Con-
sagrada… Já os ouviste?  

 ENCONTRO DA VIDA CONSAGRADA COM AS FORÇAS VIVAS DAS PARÓQUIAS DA VI-
GARARIA II. Local: Parque das Nações. Horário: das 14h30 às 19h. Atividade: 
Workshop sobre vocação, vida comunitária, votos, oração, carisma e missão. 

CABAZ DE NATAL  
Desde meados de Dezembro até ao dia 10 de Janeiro, com 
grande empenho das crianças da catequese e pais da Cate-
quese de S. Maximiliano e Sta. Clara, foram vendidas cerca 
de 2800 rifas para as obras da Igreja de S. Maximiliano. O 
prémio era um fabuloso Cabaz de Natal. O sorteio ocorreu, 
conforme previsto, no final da Eucaristia das 11h na Igreja de S. Maximiliano, no passado 
domingo, dia 10 de Janeiro.  O vencedor foi Paulo Jorge Oliveira detentor da Rifa n.º 581, 
que ofereceu o cabaz à Comissão de Eventos. Parte do Cabaz foi encaminhado para algu-
mas pessoas necessitadas, enquanto outra parte será utilizada para futuros leilões nos 
próximos meses. Agradecemos a toda a comunidade a colaboração neste evento, assim 
como a todos os benfeitores que ofereceram os seus próprios donativos. Um bem haja a 
todos e uma informação: por qualquer valor em dinheiro oferecido a uma das nossas 
três Igrejas é possível passar uma declaração para desconto no IRS. 

 

 

Apresentado um novo livro-entrevista 
do Papa Francisco: «O nome de Deus é 
Misericórdia» 

«Sinto-me como Zaqueu que sobe a uma árvore para ver Jesus passar… Porém, não 

queria enganar-me na passagem do Evangelho aqui no Vaticano…». Com esta piada, 
iniciou a sua intervenção o cómico italiano Roberto Benigni, na apresentação do livro-
entrevista com o Papa Francisco do jornalista Andrea Tornielli. Livro que sai em 86 paí-
ses do mundo com a mesma capa, o título escrito pelo mesmo Francisco em várias lín-
guas, inclusive em português. 
É um livro que se lê em 15 minutos enquanto o comboio está atrasado, afirmou Benigni 
com muita animação dentro do «Vaticano, o estado mais pequeno do mundo onde vive 
o maior homem do mundo», grande pela sua revolução da misericórdia, que não é uma 
virtude para pessoas acomodadas no sofá, mas uma virtude que põe em movimento, 
basta ver o Papa, está sempre em movimento.  
É um livro de bolso, é como ter o Papa no bolso, estou sentado no metro e abro o Papa 
e ele fala-me do coração do Cristianismo, a misericórdia de Deus, com simplicidade, 
com frescura: «Deus perdoa com uma carícia e não com um decreto!».  
«Quando eu era pequenino na escola perguntavam-me: “que queres fazer quando fo-
res grande?”, eu respondia: “o Papa”. E todos começavam a rir, então percebi que de-
via fazer de cómico…».  Atrás deste show, Benigni transmitiu com alegria e paixão vulcâ-
nica a missão do Papa Francisco «que nos misericordia (expressão inventada pelo mes-
mo Papa Francisco)!... para ele a vida é compaixão, amor e perdão que está na base do 
seu pontificado».  
No dia seguinte, quarta-feira passada, Papa Francisco começou uma nova série de cate-
queses na Audiência geral, sobre o tema da misericórdia, dizendo:  «O Senhor é apre-
sentado na Bíblia como Deus misericordioso. É este o seu nome, através do qual nos 
revela o seu rosto e o seu coração… O amor de Deus não é aquele de uma telenovela!». 

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 95  «Anunciai em todos os povos  
 as maravilhas do Senhor» 

 

1ª Leitura – Livro de Isaías (Is 62,1-5)  
«A esposa é a alegria do marido»  

2ª Leitura - Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 12, 4-11)  «Um só e o 
mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme Lhe 
agrada » 

Evangelho segundo São João (Jo 2,1-11)  

Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da 
Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. Jesus e os seus discí-
pulos foram também convidados para o casamento.  
A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-
Lhe: «Não têm vinho».  
Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? 
Ainda não chegou a minha hora». Sua Mãe disse aos ser-
ventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis 
talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, le-
vando cada uma de duas a três medidas.  
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». Eles en-
cheram-nas até acima. Depois disse-lhes: «Tirai agora e 
levai ao chefe de mesa». E eles levaram.  
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em 
vinho, – ele não sabia de onde viera, pois só os serventes, 
que tinham tirado a água, sabiam – chamou o noivo e 
disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, 
depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferi-
or. Mas tu guardaste o vinho bom até agora».  

Foi assim que, em Caná 
da Galileia, Jesus deu 
início aos seus milagres. 
Manifestou a sua glória 
e os discípulos acredita-
ram n’Ele.   

DOMINGO II DO TEMPO COMUM João 2,5 

“Fazei tudo o que Ele  

vos disser” 

Sim à vida e à festa!  
Sim à terra e à agua  
e às criaturas  
que nelas habitam.  
Sim ao ar donde vem a vida. 
Sim à luz e à sombra. 
Sim ao ritmo do sangue. 
Sim a tudo o que se forma  
e transforma,  
nascendo do pó  
e a ele voltando. 
Sim aos outros planetas  
e às estrelas  
até às mais longínquas,  
ignotas, galáxias,  
imensamente brilhantes  
mesmo se o seu fulgor  
até nós não chega. 
Sim com o meu amor, breve 
como é breve o meu tempo,  
e que todavia tudo gostaria 
de em si acolher, e de rodear! 
Os meus abraços estendidos 
são apenas o início do círculo. 
Mas um Amor mais vasto  
há de completá-lo. 

(Margarida Guidacci) 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|2 
   
Raimundo (Maximiliano Maria) Kolbe  

Nascimento: Lodz (Polónia), 08.Janeiro. 1894  
Morte: Auschwitz,  14.Agosto. 1941 

Raimundo, apenas com a idade de 10 anos, disse a 
sua mãe: «Fui perguntar à Nossa Senhora qual será o 
meu futuro. Ela mostrou-me duas coroas, uma branca 
e outra vermelha. Perguntou-me qual delas escolhia. 
A branca significava a pureza e a vermelha o martírio. 
Eu escolhi as duas». 

Aos 16 anos, entrou na Ordem dos Frades Menores 
Conventuais, mudando o nome de Batismo, Raimun-
do, para o nome de franciscano, Maximiliano Maria. 
Muito devoto de Nossa Senhora que chamava Mamú-
sia (Mãezinha), fundou a Milícia da Imaculada e, na sua 
terra, a Polónia, a Cidade da Imaculada, para atrair 
todo o mundo a Jesus através da Virgem Imaculada. 
Mais tarde, partiu como missionário para o Japão, on-
de fundou o Jardim da Imaculada e mais uma obra de 
evangelização de cariz mariano.  

Por causa da doença regressou à Polonia que, entretanto tinha sido invadida pelos nazis. 
Frei Maximiliano foi deportado para Auschwitz, onde lhe foi tirado o nome e substituído 
por prisioneiro nº  16.670. 

Um dia fugiu do campo de concentração um prisioneiro . Como não apareceu, dez presos 
foram condenados a morrer de fome. Francisco Gajowniczek, ao ser apontado pelo oficial 
nazi, exclamou: «Ai a minha esposa! Ai os meus pobres filhos!». 

O prisioneiro  nº 16.670 adiantou-se e disse: «Quero ir no seu lugar».  «Quem és tu?».  
«Sou um padre católico. Não tenho mulher nem filhos.  
Quero substituir este meu irmão prisioneiro». 

O frei Maximiliano, depois desta atitude de misericórdia, seguiu com os outros nove para a 
cela da morte. Ali ficaram sem comer nem beber. Ele a todos animava, cantando, rezando 
e confessando-os. Foram morrendo um a um nos seus braços. 

Quinze dias depois, a 14 de Agosto, apenas ele sobrevivia. Com uma injeção letal acaba-
ram com a sua vida, enquanto rezava a última ‘Ave Maria’.  

Maximiliano Kolbe foi canonizado em Roma por João Paulo II, a 10 de Outubro de 1982.  

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, 
cada qual à sua maneira, p. 18-19) 

«Queria viver em Assis  

porque é como estar no Paraíso»  

(David Bowie numa entrevista de 16 de setembro de 1995)   


