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25 maio | Quarta. Vigília do Corpo de 
Deus. As Missas da tarde nas Igrejas 
são da Solenidade.   

26 maio | Quinta. SOLENIDADE DO COR-
PO DE DEUS. Horário festivo das Mis-
sas nas Igrejas. A Procissão da Cidade 
sai da Sé às 17h00 e termina também 
com a Bênção do Santíssimo Sacramen-
to cerca das 18h30. Entre a Missa, às 
11h30, e a Procissão haverá um tempo 
de Adoração do Santíssimo Sacramento, 
das 13h00 às 16h00.  

29 maio | Domingo. PEREGRINAÇÃO DA UNIDADE PASTORAL A FÁTIMA. Inscrição nos Cartórios 
das Igrejas até ao dia 22 de Maio: € 10,00. Saída de 3 autocarros, às 7.30 horas, de S. Maximili-
ano, de Sta. Beatriz e Sta. Clara. 

31 maio | Terça. Festa da Visitação da Nossa Senhora a Isabel - Procissão das Velas em S. Maxi-
miliano. Programa: 20.00 Exposição do Santíssimo; 20.30 Eucaristia; 21.30 Procissão (Bairro 
das Salgadas e Praça Eduardo Modlane).  

10 junho | Sexta. Feriado. Encerramento da Catequese com passeio ao Mosteiro da Batalha. 
Inscrições e programa nos secretariados da catequese das Igrejas. 

 

Santa Clara lava 
os pés das irmãs  

«Ela mesma lavava os 
bancos das irmãs en-
fermas com aquele seu 
nobre espírito, sem  se 
aborrecer pela sujida-
de, nem horrorizar por 
causa do mau cheiro. 

Quando as irmãs serventes regressavam de 
fora, muitas vezes lavava-lhes os pés e depois 
beijava-os.  

Uma vez estava a lavar os pés a uma destas 
serventes e, enquanto estava para os beijar, 
esta, não suportando tal humilhação, retraiu o 
pé e atingiu no rosto a mãe Clara.  

Mas ela pegou docemente no pé da servente 
e deixou um quente e carinhoso beijo de bai-
xo da planta».  (Vida de Santa Clara de Assis, FF 
3179-82). 

FESTAS DAS IGREJAS 

Sta. Clara: 3,4,5 de Junho. Cf. Programa nos 
cartazes afixados. 

Este ano celebra-se o 20º aniversário da con-
sagração da Igreja de  Sta. Clara (19 de Junho 
de 1996).  

São Maximiliano: 25, 26 de Junho. 

Este ano celebra-se o 23º aniversário da con-
sagração da Igreja de S. Maximiliano (23 de 
Junho de 1993) e os 75 anos do martírio de 
S. Maximiliano Kolbe. Tema da festa: «Há 
Festa em S. Maximiliano… uma Comunidade 
ao ritmo da Música e do Amor». 

Sta. Beatriz: 1,2,3 de Julho.  

Na festa encerra-se os festejos do 10º ani-
versário da consagração da Igreja de Sta. 
Beatriz (1 de Novembro de 2005). 

 

 

CUIDAR  
DA VIDA 

Conclui-se neste Domingo a SEMANA DA VI-
DA que teve como tema «Cuidar da Vida - a 
Terra é a nossa Casa». 
A Igreja em Portugal escolheu este tema a partir da Encíclica ‘Laudato Si’ do Papa 
Francisco, para assumirmos juntos a responsabilidade, a grandeza e a urgência de 
cuidar da nossa casa comum que é a Terra e da sua vida em todas as suas formas.  

O Papa Francisco acorda-nos de um certo torpor e uma alegre irresponsabilidade. Como fre-

quentemente acontece em épocas de crises profundas, que exigem decisões corajosas, diz, 
somos tentados a pensar que aquilo que está a acontecer não é verdade. E adverte-nos de um 
comportamento evasivo ... para mantermos os nossos estilos de vida e alimentarmos todos os 
vícios autodestrutivos ... como se nada tivesse acontecido (LS 59).  

A degradação que causamos à nossa casa comum resulta da degradação humana que se pro-
cessa em conjunto. Quando não se reconhece a importância dum pobre, dum embrião huma-
no, duma pessoa com deficiência – só para dar alguns exemplos – dificilmente se saberá escu-
tar os gritos da própria natureza (117) e pretender uma boa relação com o ambiente prescin-
dindo da relação com as outras pessoas e com Deus, é um individualismo romântico disfarçado 
de beleza ecológica (119). Por isso, a ecologia integral constitui o coração da Carta do Papa 
Francisco. 

No Sábado passado (dia 14 de Maio), na sua catequese sobre a Misericórdia, Papa Francisco 
explicou o sentimento de pietas (= piedade), e afirmou que «não devemos confundir a piedade 
com aquela compaixão que experimentamos pelos animais que vivem connosco; acontece, de 
facto, - afirmou o Papa Francisco - que, por vezes, temos este sentimento para com os animais, 
e ficamos indiferentes perante os sofrimentos dos irmãos. Quantas vezes - acrescentou o Papa 
- vemos pessoas tão ligada aos gatos e cães e depois deixam de ajudar o vizinho ou a vizinha  
que precisa?... Não, não, isto não é possível!».  

Cuidar da vida com sentimentos de autêntica piedade, significa acolher o desafio do Papa Fran-
cisco em «sacudir a nossa indiferença» e reconhecer as verdadeiras necessidades dos irmãos. 

Frei Fabrizio 
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Salmo 8  Como sois grande em toda a terra, 
Senhor, nosso Deus!   

1ª Leitura - Livro dos Provérbios (Prov 8,22-31) «Antes 
das origens da terra, já existia a Sabedoria». 

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos 
(Rom 5,1-5) «Para Deus, por Cristo, na caridade que rece-
bemos do Espírito». 

Evangelho de São João (Jo 16,12-15) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,  

mas não as podeis compreender agora.  

Quando vier o Espírito da verdade,  

Ele vos guiará para a verdade plena;  

porque não falará de Si mesmo,  

mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará  

o que está para vir.  

Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu  

e vo-lo anunciará.  

Tudo o que o Pai tem é meu.  

Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu  

e vo-lo anunciará».  

Trindade: a melhor equipa do mundo! 

SANTÍSSIMA TRINDADE Apocalipse 1,8 

Glória ao Pai e ao Filho 

e ao Espírito Santo. 

Oração à Santíssima 

Trindade Misericórdia 

Santíssima Trindade,  

Misericórdia infinita,  

eu confio e espero em Ti! 

Santíssima Trindade,  

Misericórdia infinita,  

na Luz impenetrável do Pai  

que ama e cria;  

Santíssima Trindade,  

Misericórdia infinita,  

no Rosto do Filho que é Palavra 

que se oferece;  

Santíssima Trindade,  

Misericórdia infinita,  

no Fogo abrasador do Espírito  

que dá vida; 

Eu confio e espero em Ti! 

Tu que te ofereceste toda a mim, 

faz que eu me ofereça todo a Ti.  

Torna-me testemunha  

do Teu amor,  

em Cristo meu Irmão,  

meu Redentor e meu Rei.   

Santíssima Trindade,  

Misericórdia infinita,  

eu confio e espero em Ti!    

Ámen. 
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Clara Lubich 
Nome: Sílvia (mais tarde Clara) Lubich 

Nascimento: Trento (Itália), 22.Janeiro.1920  

Morte: Rocca di Papa (Itália), 4.Março.2008  

Em curso o processo de Beatificação.  

Clara era a segunda de quatro irmãos. Foi batizada como Sílvia, 

mas mudou de nome por ser grande admiradora de Santa Clara 

de Assis. O seu pai ficou desempregado e em casa vivia-se po-

bremente. Ela estudou para professora primária.  

Aos 19 anos, participou num Congresso de estudantes católicos em Loreto. Nos momentos 

livres, muitos iam rezar à «Santa Casa» que, segundo a tradição, pertenceu à Sagrada Famí-

lia de Nazaré. No último dia, a igreja estava repleta de jovens. Clara pareceu-lhe ouvir do 

Céu estas palavras: «Serás seguida por uma esquadrão de virgens!». 

Clara sentiu que Deus a chamava a entregar-se a uma missão especial, onde o importante 

era viver no amor e na unidade. Em 1944, por causa da guerra, a sua família teve de fugir 

de Trento, mas ela, com o seu incipiente Movimento dos Focolarinos, decidiu ficar dedican-

do-se a praticar as obras de misericórdia.  

Na Igreja - Clara, mulher e leiga - propôs temas e aberturas retomadas mais tarde pelo Con-

cílio Vaticano II. Numa sociedade globalizada soube indicar o caminho da fraternidade uni-

versal quando ninguém falava de aproximação entre civilizações. Respeitou a vida e procu-

rou o sentido da dor. Traçou um caminho para a santidade religiosa e civil que todos pudes-

sem praticar e não apenas para poucos eleitos. 

Morreu em Rocca di Papa a 4 de Março de 2008. Quarenta mil pessoas participaram no seu 

funeral. O Papa Bento XVI enviou uma mensagem em que definiu Clara «Mulher de fé in-

trépida, mansa mensageira de esperança e de paz». 

De Clara ressoam as palavras por ela pronunciadas: «Queria que a Obra de Maria, no fim 

dos tempos, quando, compacta, estará à espera de se apresentar diante de Jesus abandona-

do-ressuscitado, possa repetir-Lhe: “Naquele dia, meu Deus, eu irei para Ti… com o meu 

sonho mais louco: levar-te o mundo ao meu colo”. Pai, que todos sejam um!». 

 

Felizes os que sonham um mundo novo onde todos  

viverão reconciliados e formarão uma família unida.  

Alcançarão misericórdia. 


