
 

 

Abril/Maio 

2016 
24 abril | V DOMINGO DA PÁSCOA. Ofertório 

deste Domingo: para a Caridade do Papa 
Francisco. Assembleia OFS (Sta. Clara, às 
15h).  

25 abril | Segunda-feira. Feriado. São Marcos 
evangelista (festa). ALENQUER: Celebração 
dos 800 anos da chegada dos Franciscanos a 
Portugal: 1216-2016. 

1  maio | VI DOMINGO DA PÁSCOA. Dia da 
Mãe. Inicia o Mês de Maria.  

7  maio | Sábado. Jornada Vicarial da Cate-
quese, no Seminário dos Olivais.  

Mês de Maria 
Com o dia 1 de Maio, inicia o Mês dedicado à 
Virgem Maria. De seguida vão algumas iniciativas 
marianas que se realizam na nossa Unidade 
Pastoral. Algumas já estão consolidadas, outras 
são novas, no espírito missionário de chegar às 
pessoas dos nossos bairros e pouco praticantes. 
Os freis convidam as pessoas e grupos da comu-
nidade a organizar encontros momentos de ora-
ção mariana (o Terço), também nos prédios, nas 
pracetas, nos largos e convidar um dos freis para 
presidir.  

Peregrinações a pé a Fátima.  
Tema: Maria, Mãe de Misericórdia.  
Eucaristias de saída no dia 8 de Maio:  
- às 5 hora em Sta. Clara (Grupo 8-12);  
- às 6h30 em Sta. Beatriz (Grupo Sta. Beatriz). 

Sábados “marianos”:   

Em Sta. Beatriz: de 30 de abril a 28 de Maio, 
oração mariana da catequese ao pé da imagem 
de Nossa Senhora, no horário da catequese. 

Em São Maximiliano: oração mariana, sábado à 
noite, em 4 lugares do Bairro do Condado: 7 de 
Maio, Pr. Dr. Fernando Amado; 14 de Maio: Pr. 
Eduardo Mondlane; 21 de Maio: Nicho de Sto. 
António; 28 de Maio: junto à sede da Banda 
ACULMA. 

Procissões “das velas”: 13 de Maio, em Sta. 
Beatriz; 31 de Maio, em S. Maximiliano. 

ACONTECEU 
No fim de semana passado, a nossa Uni-
dade Pastoral esteve envolvida em vários 
acontecimentos significativos que é bom 
lembrar e incentivar. 

Sábado 16 de Abril 

- em Sta. Clara r ealizou-se a “catequese 
musical” na qual crianças e pais tiveram a 
possibilidade de aprofundar as várias partes da 
Eucaristia através dos cânticos apropriados 
por cada momento litúrgico.  

- A Igreja de São Maximiliano acolheu o 
encontro de movimentos e associações de toda 
a Diocese sobre o «Escutar a Cidade: contri-
butos para a reflexão sinodal da Diocese».  

- Na Igreja da Portela r ealizou-se o Jubileu 
da Misericórdia dos Doentes a nível Vicari-
al. 20 irmãos/ãs  das nossas Igrejas de S. 
Maximiliano, Sta. Beatriz e Sta. Clara, em 
colaboração com os nossos centros sociais de 
S. Maximiliano e de Sta. Beatriz. Um obriga-
do especial às Irmãzinhas de Jesus e às Missi-
onárias da Caridade pelo auxílio nesta iniciati-
va, assim como na assistência aos doentes das 
Igrejas. 

 Domingo 17 de Abril 

- No Colégio Valsassina, realizou-se a 1ª 
Festa das Nações, um almoço e convívio que 
viu a participação de 240 pessoas. Os pratos 
degustados, os momentos musicais e de ani-
mação, o espírito de serviço e de comunhão, 
com certeza enriqueceu toda a Unidade Pasto-
ral. 

- No mesmo dia realizou-se em Torres Vedras 
a Assembleia Diocesana dos Catequistas. No 
total de 900 catequistas, a nossa Unidade Pas-
toral foi bem representada por 3 catequistas de 
Sta. Beatriz. Foi elaborado um documento a 
ser trabalhado com o título: «A Alegria do 
Encontro com Jesus».     

 

 

O SOL  

QUE CHORA 
Os desenhos que as crianças entregaram no sábado 
passado ao Papa Francisco no campo de refugiados 
de Mória na ilha de Lesbos, na Grécia.  

A visita  do Papa Francisco à ilha grega de Lesbos, juntamente 

com o patriarca Bartolomeu e o arcebispo Jerónimo, deixou uma marca profunda. «Os refugia-
dos não são números, mas pessoas», afirmou várias vezes. Os «três velhos» (Papa, Patriarca e 
Arcebispo) declararam que «a Europa encontra-se, hoje, perante a uma das mais sérias crises 
humanitárias, desde o fim da segunda guerra mundial». 
O Patriarca Bartolomeu pronunciou uma frase tocante: «Os que têm medo de vós, não vêm as 
vossas caras e as vossas crianças». 
O Papa Francisco quer dentro do avião na viagem de regresso, quer na oração dominical (Regina 
Coeli) repetiu insistentemente que viu “muita dor”. No avião mostrou os desenhos que as crian-
ças lhe ofereceram e  comentou: «O que é que querem as crianças? Paz, porque sofrem… Viram 
uma criança afogar-se no mar. Isto está no coração delas! Hoje era um dia para chorar… Vejam 
este desenho: o sol que vê e que chora. Então, se o sol é capaz de chorar, também a nós faz bem 
pelo menos uma lágrima!». 
E no Domingo, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco partilhou mais um episódio que o im-
pressionou: «Quero relatar um caso particular: um jovem, ainda não tem 40 anos, que encontrei 
ontem [sábado] com os seus dois filhos. Ele é muçulmano e contou-me que se casou com uma 
jovem cristã. Amavam-se e respeitavam-se um ao outro. Infelizmente, esta jovem foi degolada 
por terroristas porque não quis negar Cristo e abandonar a sua fé. É uma mártir. Esse homem 
chorava tanto...». Tratava-se do homem que não parava de chorar de joelhos, aos pés do Papa, 
juntamente com os seus filhos. 
A viagem a Lesbos foi um hino, infelizmente doloroso, ao amor e ao acolhimento: «Este é o ver-
dadeiro poder que gera a paz…» - disse o Papa. E, juntamente as palavras, os gestos, melhor, um 
gesto: o acolhimento dos doze refugiados da Síria no avião. Entre eles seis crianças que têm nos 
olhos os horrores da guerra. É deste modo que Francisco desafia a Europa e o mundo: construir 
uma “ponte que une povos distantes”, lembrando que cada refugiado “que bate à nossa porta, 
tem o rosto de Deus, é a carne de Cristo”. O Papa Francisco recorda-nos que a “experiência de 
dor e de esperança” dos refugiados “recorda-nos que somos todos estrangeiros e peregrinos” 
neste mundo.  

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 144  Louvarei para sempre o vosso nome,  
Senhor, meu Deus e meu Rei.  

1ª Leitura - Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 14, 
21b-27) «Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha fei-
to com eles».  

2ª Leitura - Leitura do Livro do Apocalipse  (Ap 21,1-
5a) «Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos». 

Evangelho de São João (Jo 13,31-33a.34-35) 

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do homem e 
Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, 
Deus também O glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-
á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que 
ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo: 
que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai
-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos 
que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos ou-
tros» .  

 

“Amai-vos uns aos outros” 

A ALEGRIA DO AMOR 

V DOMINGO DE PÁSCOA João 13,34 

Dou-vos  

um mandamento novo:  

que vos ameis uns aos outros 

Senhor Jesus,  

o amor é o recôndito  

mais profundo do coração.  

Tu me convidas a amar,  

pedes-me para ser um ser  

conforme os desígnios do Pai.  

Amar só quem me ama,  

cumprimentar só quem  

me cumprimenta,  

ignorar quem me ignora,  

não ajudar quem não faz parte  

dos meus amigos,  

parece-me normal e natural. 

Amar como Tu amas,  

que amparas a adúltera,  

que aceitas o convite  

à mesa dos publicanos,  

que perdoas  

os que te crucificaram,  

que dás a primazia a Pedro  

que teve vergonha de ti,  

parece-me impossível.  

Peço-te: ajuda-me a amar  

como Tu me amas,  

para que eu também  

possa voar no céu do amor,  

o Teu amor,  

o amor que salva  

e acende a esperança. 

Ámen. 
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Francisco Van Thuan 
Nome: Francisco Xavier Van Thuan 

Nascimento: Phu Cam (Vietname), 17.Abril.1928  

Morte: Roma, 17.Setembro. 2002  

Em curso o processo de Beatificação.  

Francisco nasceu numa família que contava oito filhos. Vinha de uma família que contava 

com numerosos mártires da fé. Sua mãe, todas as noites, contava-lhe histórias bíblicas e 
narrava-lhe testemunhos de mártires, especialmente de seus antepassados. 
Foi ordenado sacerdote católico em 11 de junho de 1953. No Vietname foi encarregado da 
formação dos padres da sua diocese como reitor e professor do seminário e, em 24 de ju-
nho de 1967 foi nomeado bispo da diocese de Nha Trang.  
Em 1975 foi nomeado por Paulo VI arcebispo coadjutor de Saigão. A sua nomeação foi recu-
sada pelo governo comunista, que no dia de Nossa Senhora da Assunção o coloca em prisão 
domiciliar. Posteriormente foi preso por treze anos.  
Sobre a sua prisão pelo regime comunista disse: “Disseram-me que minha nomeação era 
fruto de um complô entre o Vaticano e os imperialistas para organizar a luta contra o regime 
comunista”. “Vinham-me à mente muitos pensamentos confusos: tristeza, abandono, cansa-
ço depois de três meses de tensões… Porém, depois decidi: ‘Eu não esperarei. Vou viver o 
momento presente, enchendo-o de amor”. Foi o que fez: amou, amou, amou. As condições 
não eram favoráveis. Durante alguns meses esteve confinado numa cela minúscula, sem 
janela, húmida, que para respirar passava horas com o rosto enfiado num pequeno buraco 
no chão. A cama era coberta de fungos. Os primeiros anos foram terríveis: “uma tortura 
mental, no vazio absoluto, sem trabalho, caminhando dentro da cela desde a manhã às nove 
e meia da noite para não ser destruído pela artrose, no limite da loucura”. 
Van Thuan foi libertado no dia 21 de novembro de 1988. Em setembro de 1991 deixou 
o Vietname e foi para Roma, onde presidiu o Pontifício Conselho Justiça e Paz. Tão logo che-
gou a Roma foi-lhe dado conhecimento que o governo do Vietname não desejava o seu re-
torno ao país. 
Em 2000 pregou o retiro ao Papa João Paulo II e à cúria romana, cujos textos foram publica-
dos no livro “Testemunhas da esperança”, no qual relata a sua experiência de prisioneiro. 
Fazia questão de dizer que não se tratava de um livro para fazer denúncias, mas testemu-
nhar o dom da esperança. 
Em 21 de fevereiro de 2001 foi escolhido como cardeal pelo Papa João Paulo II. A 16 de se-
tembro de 2002 foi ao hospital romano Pio XI, por causa de um tumor, faleceu no 
dia seguinte, 17 de setembro, com a idade de 74 anos. 

Felizes os que, mesmo em ambientes de ódio e violência, 

não perdem a capacidade de amar. Alcançarão misericórdia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975

