
 

 Junho 2016 

31 maio | Terça. Festa da Visitação da Nossa Senhora 
a Isabel - Procissão das Velas em S. Maximiliano. 
Programa: 20.00 Exposição do Santíssimo; 20.30 
Eucaristia; 21.30 Procissão (Bairro das Salgadas e 
Praça Eduardo Modlane). NB. Em S. Maximiliano não 
haverá Adoração e Missa das 18.30! 

3 junho | Sexta. Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus. Início da Festa de Santa Clara.  

5 junho | Xº Domingo TC. Festa de Santa Clara.  10h 
Procissão (início no Largo próximo das Adães Ber-
mudes); 11h Eucaristia solene no recinto da festa. 
13h Almoço comunitário (inscreva-se sem medo).  
NB. Em Sta. Clara não haverá a Missa das 9h. 

10 junho | Sexta. Feriado. Encerramento da Cateque-
se com passeio ao Mosteiro da Batalha. Inscrições 
e programa nos secretariados da catequese das Igre-
jas. 

13 junho | Segunda. Feriado municipal. Festa de Santo 
António de Lisboa. Horário das Missas nas Igrejas: 
às 10h em Sta. Beatriz, às 10h30 em Sta. Clara e às 
11h em S. Maximiliano. 

Na Igreja de Santo António à Sé: às 12h Eucaristia 
presidida pelo Cardeal-Patriarca; às 17h solene Pro-
cissão pelas ruas de Alfama.  

FESTAS DAS IGREJAS 

Sta. Clara: 3,4,5 de Junho. Cf. Pro-
grama nos cartazes afixados. 

Este ano celebra-se o 20º aniversá-
rio da consagração da Igreja de  Sta. 
Clara (19 de Junho de 1996).  

São Maximiliano: 25, 26 de Junho. 

Este ano celebra-se o 23º aniversá-
rio da consagração da Igreja de S. 
Maximiliano (23 de Junho de 1993) e 
os 75 anos do martírio de S. Maximi-
liano Kolbe. Tema da festa: «Há Fes-
ta em S. Maximiliano… uma Comuni-
dade ao ritmo da Música e do 
Amor». 

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

Na festa continuam os festejos do 
10º aniversário da consagração da 
Igreja de Sta. Beatriz (1 de Novem-
bro de 2005). 

 

 

1ª CONFERÊNCIA  
HUMANITÁRIA 

MUNDIAL 
«Não deve haver nenhuma família 
sem casa, nenhum refugiado sem 
acolhimento, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma pessoa ferida sem cuidados, 
nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem futuro, nenhum idoso sem uma ve-
lhice digna».  

São as palavras do Papa Francisco na sua mensagem ao World Humanitarian Summit de 
Istambul, lida pelo Secretário do Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. 

A Conferência de Istambul realizou-se nos dias 23 e 24 de Maio e foi aberta pelo Secretário 

geral das Nações Unidas, Ban Ki Moon que pediu para diminuir para metade em 2030 o número 
dos refugiados e encontrar soluções melhores, partilhando de maneira équa as responsabilida-
des de todos. 
A primeira Conferência humanitária mundial foi promovida pelas Nações Unidas para enfrentar 
uma crise incontornável: 60 milhões de emigrantes e refugiados, 125 milhões de pessoas no 
mundo que dependem das ajudas internacionais, são alguns dos números que estiveram na 
mesa dos cinquenta chefes de Estado, entre os quais o primeiro-ministro, António Costa e os 
seis mil delegados das organizações não governamentais, inclusive o ex-alto comissário das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), António Guterres. Todos chamados a repensar e 
reorganizar a acção humanitária. 
«Ouçamos o grito das vítimas e dos que sofrem - apela a mensagem do Papa Francisco - permi-
tamos-lhe que nos ensinem uma lição de humanidade; mudemos o nosso estilo de vida, políti-
cas, escolhas económicas, comportamentos e atitudes de superioridade cultural». 

Para o Papa a «solução dos conflitos do nosso tempo são impedidos por causa de muitos inte-
resses, estratégias militares, económicas e geopolíticas que deslocam pessoas e povos, impon-
do o deus do dinheiro, o deus do poder». 

De Francisco partiu então aquele que ele mesmo definiu «um desafio» à Cimeira: aos partici-
pantes pediu para fazer «ouvir o pranto das vítimas e daqueles que sofrem». 

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 116  Ide por todo o mundo,  
 anunciai a Boa-nova!   

1ª Leitura - Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 8,41-43) 
«Quando um estrangeiro vier a este templo, escutai-o». 

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas (Gal 
1,1-2.6-10) «Se eu pretendesse agradar aos homens,  
não seria servo de Cristo». 

Evangelho de São Lucas (Lc 7,1-10) 

Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, 
entrou em Cafarnaum.  
Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e 
que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de 
Jesus, enviou-Lhe alguns anciãos dos judeus para Lhe pe-
dir que fosse salvar aquele servo.  
Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos supli-
caram-Lhe insistentemente: «Ele é digno de que lho con-
cedas, pois estima a nossa gente e foi ele que nos cons-
truiu a sinagoga».  
Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa, quan-
do o centurião Lhe mandou dizer por uns amigos: «Não Te 
incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha 
casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma 
palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, 
que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas 
ordens. Digo a um: ‘Vai’ e ele vai, e a outro: ‘Vem’ e ele 
vem, e ao meu servo: ‘Faz isto’ e ele faz».  
Ao ouvir estas pala-
vras, Jesus sentiu admi-
ração por ele e, voltan-
do-se para a multidão 
que O seguia, excla-
mou: «Digo-vos que 
nem mesmo em Israel 
encontrei tão grande 
fé». Ao regressarem a 
casa, os enviados en-
contraram o servo de 
perfeita saúde.    

IX DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 7,9 

Nem em Israel encontrei 

tão grande fé. 

Oração ao Sagrado  

Coração de Jesus 

Coração de Jesus,  

eu confio em vós,  

mas aumentai a minha confiança.  

Vós dissestes: "Pedi e recebereis".  

Confiando nas vossas promessas,  

venho pedir vossa ajuda.  

Vós estais mais interessado  

na nossa felicidade  

que nós mesmos.  

Por isso ponho em vosso Coração  

os meus pedidos,  

as minhas preocupações,  

os meus sofrimentos  

e as minhas esperanças.  

Coração de Jesus,  

eu confio em Vós,  

mas aumentai a minha confiança.  

Jesus, manso  

e humilde de coração,  

fazei meu coração  

semelhante ao vosso.  

Ámen 
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Madalena 
Delbrel 

Nome: Madalena Delbrel 

Nascimento: Mussidon (França), 
24.Outubro.1904  

Morte: Ivry (França), 
13.Outubro.1964  

Em curso o processo de Beatificação.  

Madalena cresceu num ambiente cristão. Mas, durante a sua juventude, chegaram as dúvi-
das de fé. Ela deixou de acreditar em Deus e passou a participar em encontros de agnósti-
cos, que se realizavam em Paris. Escrevia: «Deus morreu… viva a morte!».    

Aos 18 anos, apaixonou-se por Jean Maydieu, brilhante aluno do Instituto Politécnico. Mas 
pouco tempo depois, este jovem despediu-se dela e ingressou na Ordem dominicana. 

Madalena, que era ateia, interrogou-se: «Quem é este Deus por quem Jean, que tanto ama-
va, me deixou?». Começou a entrar na igreja e a rezar. Em 1924 converteu-se e decidiu en-
tregar toda a sua vida a Deus, sem deixar de estar no mundo. 

Estudou para Assistente social. Em 1933, foi viver com algumas amigas para um bairro mui-
to pobre de Paris, a fim de se dedicar gratuitamente e por amor, ao serviço dos pobres. Era 
um sinal credível da misericórdia de Deus. 

Madalena admirava a solidariedade e o idealismo dos comunistas com quem trabalhava. 
Pediram-lhe para entrar no partido mas não quis. Escreveu: «Os meus amigos marxistas 
justificam a violência, mas o Evangelho apenas grita o amor». 

Depois de ter lido o livro: «Lenine e a religião», percebeu que o ateísmo era um dos elemen-
tos essenciais do comunismo. Os comunistas foram sempre seus amigos, mas jamais aceitou 
a sua doutrina. 

Depois de trinta anos de vida em Ivry ao lado dos comunistas, já no início dos anos Sessenta, 
do século XX, Madalena chega a formular a convicção que o ateísmo comunista está no fim, 
enquanto outros mais complexos estão à porta. Para ela, estes ambientes ateus são uma 
«terra favorável para a nossa conversão», uma provocação para redescobrir a fé como dom 
inaudito, a sua originalidade e a sua beleza.  

Madalena amava muito a Igreja, de quem se sentia membro ativo. Apoiava e orientava pa-
dres operários e ajudava-os a não se deixarem seduzir pelo marxismo. E foi nela que que 
morreu aos 60 anos de idade com fama de santidade. 

Felizes os que, rejeitando o ateísmo, buscam no Evangelho 

as razões para amar e servir.  Alcançarão misericórdia. 


