
 

 Junho 2016 

13  junho | Segunda. Feriado municipal. Festa de Sto. 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 presidida 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. Encontro Nacional das fraternidades OFS em Barcelos.  

 Em sta. Clara: Reunião dos Conselhos Pastorais Paroquiais (das 15.00 às 18.00). 

25-26 junho | Festa de São Maximiliano. «Há Festa em S. Maximiliano… 
uma Comunidade ao ritmo da Música e do Amor».  
Programa:  
Sábado 25 - 14h30   Festa do Centro Social Paroquial: «A música despertando 
emoções» - «Os sons do bairro»; 18h30 Eucaristia vespertina; 21h00 Concerto 
musical na Igreja: Os Filmes da Nossa Vida.  
Sábado 26 - 10h00 Eucaristia Solene; 11h00 Procissão; 12h30 Almoço comunitário 
(é preciso fazer marcação); 14h00 Animação musical.  
Durante todos os dias da festa haverá serviço de bar  
 

(continuação da primeira página: «O mais popular entre os Santos populares»)  

1227 - 1231: Superior Provincial. António, recebe também o encargo de Ministro Provinci-
al (significa guia das fraternidades franciscanas) do Norte de Itália, entre 1227 e 1230. Por 
Pádua, António irá passar duas vezes. Na segunda vez, entre 1230 e 1231, morre precoce-
mente. Apesar destas pequenas estadias, António irá instaurar uma forte ligação com esta 
cidade. Aqui escreve os Sermones, dedica-se à pregação e à luta pela justiça em prol dos 
pobres. 

1231: A morte. Fisicamente cansado, depois da Páscoa de 1231, António retira-se na vila 
de Camposampiero, a poucos quilómetros de Pádua, onde passa o tempo em oração e no 
encontro com as pessoas simples do campo. É visitado pela visão do menino Jesus. Uma 
sexta-feira – é o dia 13 de Junho – sente-se mal. Transportado num carro puxado por bois, 
chega às portas da cidade de Pádua, e morre em «Arcella» repetindo as palavras: «Vejo o 
meu Senhor». 

Um ano após a morte, a devoção dos paduanos e a fama de tantos prodígios, convencem o 
Papa Gregório IX em proclama-lo santo a 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois da 
sua morte. 

Muito mais tarde, em 1946 (há 70 anos), António de Lisboa e de Pádua é proclamado 

«doutor da Igreja», com o título de Doctor evangelicus.  

 Frei Fabrizio 

 

 

O MAIS POPULAR  
ENTRE OS “SANTOS POPULARES” 

 «O Santo que todo o mundo ama» - costumam dizer os de-
votos de Pádua. Enquanto para os lusitanos é o «Santo mais 
popular» que anima o mês de Junho e, sobretudo, as ruas da 
Alfama e da Baixa de Lisboa. Mas quem é Santo António? 
Vou tentar sintetizar as datas mais importantes da sua vida e 
dar a conhecer o seu perfile de vida e santidade. 

1195: Os primeiros anos em Lisboa. António nasce na cidade de Lisboa no ano de 1195. Uma 
tradição muito tardia aponta para 15 de Agosto. De uma família nobre, é batizado com o nome 
de Fernando. Passa os primeiros anos de formação com os Cónegos da Sé, anos de discerni-
mento e formação. 

1210 - 1220: Em São Vicente e em Coimbra. Com 15 anos entra no Convento de São Vicente 
de Fora. Ao longo de dois anos bebe do carisma dos Cónegos de Santo Agostinho, mas para 
evitar as distrações provocadas pelos amigos e familiares, muda-se para Coimbra, dedicando-se 
ao longo de oito anos ao estudo das ciências humanas, bíblicas e teológicas. É ordenado padre 
aos 25 anos, tornando-se um dos eclesiásticos mais cultos da Europa. 

1220: A viragem franciscana. Em 1220, Fernando entra em contacto com os franciscanos: os 
corpos de cinco missionários torturados e mortos em Marrocos são trazidos para Coimbra, para 
a Igreja de Santa Cruz. Com grande espanto de todos, Fernando deixa os Cónegos de Santo 
Agostinho e entra na Ordem fundada por São Francisco, muda o nome de Batismo para assumir 
o de António e parte para Marrocos.   

1220 - 1222: De África para Assis. Em Marrocos apanha uma doença que o obriga a regressar 
à pátria. Mas o navio, por causa de uma violenta tempestade, vai naufragar nas costas da Sicí-
lia. Daqui soube a Itália até Assis, onde encontra no Pentecostes de 1221, Francisco. António é 
convidado a integrar uma pequena fraternidade de Monte Paulo perto de Forlì, onde se dedica 
à oração, à meditação e ao serviço dos irmãos. 

1222 - 1227: Pregador em Itália e França. Numa solene celebração citadina, os frades desco-
brem o seu talento de pregador. António é enviado a evangelizar pelas estradas do Norte de 
Itália e Sul da França. Entre os seus 28 e 30 anos, António dá aulas de teologia aos frades, com a 
aprovação de São Francisco. 

(continua na última página) 
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Salmo 31  Perdoai, Senhor,  
minha culpa e meu pecado!   

1ª Leit. - Segundo Livro de Samuel (2Sam 12,7-10.13) «O 
Senhor perdoou o teu pecado: Não morrerás». 

2ª Leit. - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas (Gal 
2,16.19-21) Não sou eu que vivo: é Cristo que vive em mim. 

Evangelho de São Lucas (Lc 7,36-8,3) 
Naquele tempo,  um fariseu convidou Jesus para comer com ele. 
Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, 
uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade – ao saber que 
Ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de ala-
bastro com perfume; pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, 
banhava-Lhe os pés com as lágrimas e enxugava-Lhos com os 
cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o 
fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: «Se este ho-
mem fosse profeta, saberia que a mulher que O toca é uma 
pecadora». Jesus tomou a palavra e disse-lhe: «Simão, tenho 
uma coisa a dizer-te». Ele respondeu: «Fala, Mestre». Jesus 
continuou: «Certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe 
quinhentos denários e o outro cinquenta. Como não tinham com 
que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu ami-
go?». Respondeu Simão: «Aquele – suponho eu – a quem mais 
perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». E voltando-Se para a 
mulher, disse a Simão: «Vês esta mulher? Entrei em tua casa e 
não Me deste água para os pés; mas ela banhou-Me os pés com 
as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não Me deste o óscu-
lo; mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés. 
Não Me derramaste óleo na cabeça; mas ela ungiu-Me os pés 
com perfume. Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus muitos 
pecados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco se 
perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: «Os teus pecados 
estão perdoados». Então os convivas começaram a dizer entre 
si: «Quem é este homem, que até perdoa os pecados?». Mas 
Jesus disse à mulher: «A tua fé te salvou. Vai em paz». Depois 
disso, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a 
anunciar a Boa Nova do reino de Deus. Acompanhavam-n’O os 
Doze, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de 
espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada 
Madalena, de quem tinham saído sete demónios, Joana, mulher 
de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que 
serviam Jesus com os seus bens. 

XI DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 7,50 

A tua fé  

te salvou 

Me perdoas muito, 
me amas muito,  
me tornas muito feliz, 
obrigado! 

Este Evangelho  

revela como é Jesus  

e como transmite o seu amor. 

Esta experiência infunde  

a quem recebe o seu perdão 

uma alegria transbordante. 

Sentir-se perdoados assim,  

é o que de mais importante  

podemos viver.  

Trata-se de uma experiência  

única e explosiva. 

Corta, Senhor, as correntes  

dos nossos ressentimentos,  

a falta de amor,  

de solidariedade,  

de compromisso.  

Faz-nos viver em conformidade  

ao teu coração misericordioso. 
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Anaurite Nengapeta 
Nome: Anaurite Nengapeta 

Nascimento: Wamba (Congo), 29.Dezembro.1939  

Morte: Tóqui0  (Japão), 1.Dezembro.1964  

Beatificada por João Paulo II em 1985.  

Anuarite nasceu em Wamba (República Democrática do Congo) em 

29 de dezembro de 1939. Ela pertencia à tribo Wabudu. Seu pai era Amisi Batsuru Batobobo 
e sua mãe Isude Julienne. Anuarite era a quarta filha. Após a sexta filha, o seu pai (ex solda-
do) deixou sua mãe e tomou outra esposa que talvez lhe daria o filho homem. Mas ele teve 
azar na sua escolha pois a segunda esposa era estéril. Apesar das dificuldades de ter pais 
divorciados, Anuarite perdoou seu pai de todo coração. Os pais da Anuarite eram pagãos. 
No entanto, sua mãe foi batizada no mesmo dia que ela em 1945.   

Mesmo sendo uma pequena menina, Anuarite desejava ser freira e despertou o mesmo 
desejo em suas amigas. Ela admirava as freiras da sua vila e queria seguir as suas pegadas. 
No começo a mãe de Anuarite foi contra o seu desejo de ser freira. Mas Anuarite não foi 
facilmente dissuadida e por si própria pediu para ser aceite no convento.  

Depois de muitos dias no convento, Anuarite fez seus votos a 5 de agosto de 1959 e tornou-
se na Irmã Maria Clementina. Seus pais estavam presentes na cerimônia e deram dois cabri-
tos como presente para as irmãs como demonstração de seu orgulho por sua filha se ter  
consagrado a Deus. Na sua vida no convento, Anuarite dedicou-se a servir os outros e a faze
-los feliz. Ela até assumia tarefas que outros evitavam.  

Em 1964, estourou a rebelião de Mulele e em poucas semanas tomou conta de todo o pais. 
Os rebeldes Simba perseguiram os estrangeiros mas também os monges e freiras nativos 
pois suspeitavam que eles estivessem em cumplicidade com os estrangeiros. No dia 29 de 
novembro de 1964 eles chegaram ao convento de Bafwabaka e carregaram as 46 freiras 
num caminhão e levaram-nas  para Wamba.  

Um dos líderes Simba, Coronel Ngalo, com a ajuda de um soldado, tentou convencer Anua-
rite a tornar-se sua esposa. Mas ela recusou categoricamente, dizendo que ela preferia 
morrer antes de cometer tal pecado. As suas palavras só instigaram a sua fúria. Debaixo de 
pancadas Anuarite teve forças para dizer: «Eu perdoo-lhe porque não sabe o que está a 
fazer». E num novo surto de raiva o soldado Olombe chamou alguns Simbas e ordenou que 
a apunhalassem com as suas baionetas. Depois de vários golpes, Olombe tirou o seu revol-
ver e baleou-a no peito.  Ainda respirando debilmente, Anuarite agonizou por alguns minu-
tos antes de morrer por volta da uma da madrugada do dia 1 de dezembro de 1964.   

Felizes os que na vida e na hora da morte são misericordi-

osos e perdoam os inimigos. Alcançarão misericórdia. 


