
 

 Junho 2016 

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

12 junho | XI Domingo. Batismos em Sta. Clara.  

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. Em cada Igreja, no final da Eucaristia, 
será benzido e distribuído o pão de Santo António. 

 Na Igreja de Santo António à Sé: às 12h Eucaristia pre-
sidida pelo Cardeal-Patriarca; às 17h solene Procissão 
pelas ruas de Alfama.  

19 junho | XII Domingo. Batismos em S. Maximiliano. 20º 
aniversário da consagração da Igreja de Sta. Clara. En-
contro Nacional das fraternidades OFS em Barcelos.  

 Em sta. Clara: Reunião dos Conselhos Pastorais Paroqui-
ais (das 15.00 às 18.00). 

O Papa falou dos migrantes às crianças 

que vieram de comboio da Calábria 

(28Maio2016) 

Cimeira no Vaticano sobre a emergência migrantes.  

Ao meio dia de sábado, no átrio da sala Paulo VI, toma-
ram a palavra Osayande, um jovem nigeriano que viu 
morrer ao seu lado no mar a própria família, e quatrocen-

tos alunos das escolas médias calabresas, que chegaram à estação do Vaticano com o com-
boio das crianças. O Papa Francisco apresentou-se ao encontro levando na mão o colete 
salva-vidas de uma menina da Síria que morreu ao procurar chegar com os pais à praia de 
Lesbos: juntamente com os desenhos que lhe foram oferecidos pelas crianças durante a visi-
ta ao campo de refugiados da ilha grega. O Pontífice conserva entre os seus objetos mais 
preciosos, o colete salva-vidas desde quarta-feira passada, quando na audiência geral na 
praça de São Pedro o recebeu das mãos de Òscar Camps, responsável da associação espa-
nhola Proactiva open arms, em lágrimas por não ter conseguido salvar aquela jovem vida. 

Em primeiro lugar Francisco abraçou o menino nigeriano. Juntos recitaram a Avé-Maria em 
recordação de todos os migrantes mortos no mar. E sobretudo em recordação daquela pe-
quena criança síria: tinha apenas seis anos, revelou o Papa, e nem sequer sabemos o seu 
nome. Mas «cada um de vós – pediu aos jovens calabreses – lhe dê o nome que quiser, no 
coração. Ela está no céu o olha para nós. Fechemos os olhos, pensemos nela e demos-lhe 
um nome». Com a certeza de que Nossa Senhora a abraça para lhe dar um beijo. 

FESTAS DAS IGREJAS 
S. Maximiliano: 25, 26 de Junho. 

Este ano celebra-se o 23º aniver-
sário da consagração 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. Maximilia-
no… uma Comunidade ao ritmo 
da Música e do Amor». 

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

Na festa continua a celebração 
do 10º aniversário da consagra-
ção da Igreja de Sta. Beatriz (1 de 
Novembro de 2005). 

 

 

Aproxima-se o final do ano pastoral 2015-16 e é normal que a euforia e o frene-

sim das festas, levem a um certo cansaço e ao esquecimento de que é importante pa-
rar para avaliar, refletir e traçar o caminho do novo ano pastoral. 

Não quero assustar ninguém colocando “muita carne na panela”, mas sim  responsabilizar para 
duas datas que todos os membros dos dois conselhos pastorais terão que marcar na agenda. 

Aproximam-se o ano de 2017, que será repleto de acontecimentos na Vida da Igreja em Portu-
gal (Centenários das Aparições, visita do Papa, etc.); da Igreja em Lisboa (Assembleia Sinodal e 
sugestões para o ano pastoral de 2016/17) e da vida dos Frades (Avaliação do quadriénio 2013-
2017; visita dos superiores e Capítulo provincial). Tudo isto vai enriquecer e dinamizar a vida 
das nossas comunidades paroquiais.  

Em reunião comunitária, entre nós frades, surgiu a necessidade de viver o próximo ano pastoral 
como um tempo para avaliar a caminhada das nossas igrejas (São Maximiliano, Sta. Clara e Sta. 
Beatriz) ao longo destes últimos anos.  

Mais do que apontar para muitas iniciativas, achamos importante ver os grandes desafios que a 
Igreja nos coloca com o ministério do Papa Francisco e as indicações do nosso Cardeal-Patriarca 
(a transformação missionária da Igreja) e fazer o ponto dos problemas e assuntos práticos das 
nossas três Igrejas (administração, organização e obras). 

Por esta razão convoco com os meus irmãos, três reuniões dos Conselhos Pastorais Paroquiais: 

1ª. Domingo 19 de Junho de 2016, das 15h00 às 18h00 em Sta. Clara. Será uma reunião de 
avaliação e de partilha de algumas sugestões para o Ano Pastoral 2016/17. 

2ª. Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016, das 21.30 às 22.30, em Sta. Beatriz. Será um en-
contro dos Conselhos Pastorais com o nosso Superior Provincial, em preparação do Capítulo de 
2017. 

3ª. Quinta-feira, 1 de Dezembro de 2016, das 9.30 às 18.30 (lugar a definir). Será uma reunião 
importante para programar a vida do Ano Pastoral 2016/17. 

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 29  Eu Vos louvarei, Senhor,  
 porque me salvastes!   

1ª Leitura - Primeiro Livro dos Reis (1Reis 17,17-24) 
«Aqui tens o teu filho vivo». 

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 
(Gal 1,11-19) «Deus quis revelar em mim o seu Filho  
para que eu O anunciasse aos gentios». 

Evangelho de São Lucas (Lc 7,11-17) 

Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade cha-
mada Naim; iam com Ele os seus discípulos e uma 
grande multidão.  
Quando chegou à porta da cidade, levavam um defun-
to a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. 
Vinha com ela muita gente da cidade.  
Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: 
«Não chores». Jesus aproximou-Se e tocou no caixão; e 
os que o transportavam pararam. Disse Jesus: «Jovem, 
Eu te ordeno: levanta-te».  
O morto sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou
-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam 
glória a Deus, dizendo: «Apareceu no meio de nós um 
grande profeta; Deus visitou o seu povo».  
E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a 
Judeia e pelas regiões vizinhas.       

X DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 7,15 

Jovem, Eu te digo: 

Levanta-te. 

Diante do pranto de uma mãe,  

Senhor Jesus,  

comove-se o teu coração  

e dela tens compaixão. 

Tu és o dono da vida,  

Tu a dás e Tu a retomas. 

Tomado por sentimentos de piedade  

chamas o rapaz à vida,  

restituindo-o à mãe. 

Também nós, morremos com o pecado,  

e precisamos renascermos 

para a graça. 

A Tua misericórdia dá-nos a vida  

e Tu continuas a repetir para nós:  

«Jovem, digo-te, levanta-te!».  

Levantamo-nos para regressar a Ti. 

Levantamo-nos porque nos amas. 

Levantamo-nos para anunciar  

as Tuas maravilhas.  

Levantamo-nos para reconhecer em Ti  

o nosso Salvador.  

Obrigado, Senhor Jesus,  

porque Tu nunca desiludes  

as expectativas de quem confia em Ti. 

Abri os nossos olhos  

e ajuda-nos a dar um sentido  

ao nosso viver e ao nosso morrer. 

Ámen. 

ROSTOS DE MISERICÓRDIA|19 
   

Satoko Kitahara 
Nome: Satoko Maria Isabel 

Nascimento: Tóquio (Japão), 22.Agosto.1929  

Morte: Tóqui0  (Japão), 23.Janeiro.1958  

Em curso o processo de Beatificação.  

Satoko Kitahara nasceu a 22 de agosto de 1929 na cidade de Tó-

quio numa família de tradição xintoísta. Durante a Segunda Guer-
ra Mundial trabalhou numa fábrica de aviação e, ao chegar a paz, 
licenciou-se em Farmácia.  

Entrando em contacto, casualmente, com alguns religiosos cristãos, sente-se atraída pela 
religião cristã. Participa na catequese e é batizada aos 20 anos, recebendo o nome de Isabel 
(no Batismo) e de Maria (pouco mais tarde no Crisma). 

Havia muita miséria no Japão e, por isso, de coração misericordioso, esta filha de um profes-
sor universitário, deixa a sua cidade para se dedicar aos pobres. Conhece o frei Zeno Że-
browski, frade polaco, companheiro de São Maximiliano Kolbe que, no pós-guerra, se dedi-
cava aos filhos de “trapeiros” na «Cidade das Formigas», gente miserável que trabalhava, 
dia e noite, como formigas. 

O chefe do bairro, pediu-lhe: «Não quer ocupar-se das nossas crianças?». Ela aceitou e, a 
partir desse dia, dedicou-se totalmente a essa obra de caridade.  

Com ela trabalhava Matsui, um budista que não a via com bons olhos. Este, um dia, pergun-
tou-lhe: »darias a vida pela «Cidade das Formigas»? Por esta gente desprezada, serias capaz 
de sacrificar a tua juventude? Sê sincera!». Satoko respondeu: «Sim, daria por eles a vida 
com todo o amor». O budista concluiu: «Se é assim, tenho de rever as minhas ideias acerca 
dos católicos!». 

Satoko Maria Isabel estabeleceu-se no meio deles, entregando-se às crianças. Enfraquece 
por causa de uma tuberculose pulmonar, mas continua a rezar e trabalhar no meio dos mais 
pobres, abrigada numa barraca com uma pequena capela que eles lhe construíram. Morre 
com apenas 28 anos, no dia 23 de janeiro de 1958.  

A vida de Isabel comoveu gerações inteiras de cristãos no Japão e no mundo inteiro, mos-
trando a intensidade da sua conversão que a levou a partilhar a vida com os últimos da sua 
sociedade. Também o budista Matsui,  impressionado por este testemunho de vida, se con-
verteu ao cristianismo. O Papa Francisco abriu o processo de beatificação em 2015.  

Felizes os que vão ao encontro dos pobres e abandonados 

das periferias, vendo neles o rosto de Jesus.   

Alcançarão misericórdia. 


