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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). 

23 junho | Quinta. 23º Aniversário da Igreja de São Maximiliano.  

24 junho | Sexta. Solenidade do Nascimento de São João Baptista.  

25-26 junho | Festa de São Maximiliano. «Há Festa em São Max… 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.  
Domingo 26 - 10h00 Eucaristia Solene; 11h00 Procissão; 12h30 Almoço comunitá-
rio (é preciso fazer marcação); 14h00 Animação musical.  
Durante todos os dias da festa haverá serviço de bar  

26 junho | XIII Domingo. Batismos em Sta. Beatriz.  

29 junho | Sexta. Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos.  

 

PAPA FRANCISCO:  
«Usa-se a fome  

como arma de guerra» 
 

“Alimentam-se as guerras, não as pessoas”, disse o Papa intervindo na sessão inaugural 

da Sessão Anual do PAM (Programa Anual Alimentar), em Roma, sublinhando que 

“nalguns casos, usa-se a própria fome como arma de guerra”. 

O excesso de informação de que dispomos gera gradualmente a habituação à miséria. 

Ou seja, pouco a pouco tornamo-nos imunes às tragédias dos outros, considerando-as 

como qualquer coisa de “natural”; em nós gera-se a “naturalização” da miséria”. São 

tantas as imagens que nos invadem onde vemos o sofrimento, mas não o tocamos; ou-

vimos o pranto, mas não o consolamos; vemos a sede, mas não a saciamos. Assim, mui-

tas vidas entram a fazer parte duma notícia que, em pouco tempo, acabará substituída 

por outra. E, enquanto mudam as notícias, o sofrimento, a fome e a sede não mudam, 

permanecem. Esta tendência – ou tentação – exige de nós um passo mais e, por sua vez, 

revela o papel fundamental que instituições como a vossa têm no cenário global". 

 

 

QUEM É JESUS? 
Temos o hábito de pensar: «O que acham os outros de mim?». E muitas 

vezes o nosso comportamento depende das opiniões alheias.  

No Evangelho de hoje encontramos Jesus preocupado não tanto com a 
opinião dos outros (o grau de audiência), mas sim interessado se as pes-
soas que o seguem e o escutam, compreenderam verdadeiramente 
quem Ele é, a sua identidade. 

Por isso, coloca aos seus discípulos esta pergunta: «Quem dizem as multidões que Eu sou?». 

Os Apóstolos que viviam no meio do povo, deram-lhe um apanhado dos comentários que ouvi-
am sobre Ele: um profeta, Elias, João Baptista… Todas as respostas têm algo em comum: as 
multidões tinham percebido que Jesus era uma pessoa especial, um enviado de Deus, que co-
nhecia bem a sua Palavra e que tinha uma grande missão!  

Para Jesus a resposta não é ainda completa. Então, pergunta aos seus amigos mais íntimos: «E 
vós, quem dizeis que Eu sou?». E Pedro, antecipando-se a todos, responde: «Tu és o Cristo de 
Deus!».  

Com esta resposta, Pedro afirma que Jesus é o Salvador, o Messias esperado! É uma definição 
correta, mas não significa que é a única. Eu não teria chegado a este nível! 

Contudo, todos nós somos chamados a responder a esta pergunta: «Quem é para ti, Jesus?». 
Se tivéssemos que responder ao nosso filho, a uma criança da catequese, a um amigo, a um 
colega de trabalho, a uma qualquer pessoa… o que diríamos  de Jesus?  

Contou-me um amiga: «Quando era criança, dirigi esta pergunta à minha avó que me tinha 
ensinado a rezar e a conhecer muitas coisas sobre Jesus. Tinha eu oito anos e um dia, ao voltar 
da catequese, perguntei-lhe: “Avó, mas quem é Jesus?”. Ela respirou profundo e olhou para 
mim com os seus grandes olhos azuis, mas não disse nada. Eu ao vê-la emocionada, perguntei-
lhe: “Avó, porque tens os olhos cheios d’água?”. E ela: “Porque nunca me aconteceu responder 
a esta pergunta e não sei o que responder!”. Uma semana depois, voltei a visitar a avó e, a se-
guir ao almoço, chamou-me de lado e disse-me  confidencialmente: “Sabes, cada um de nós 
conhece Jesus segundo o seu coração e, para mim, é a pessoa que mais me quer bem! Agora, 
aproveita a tua curiosidade e descobre quem é Jesus, no teu coração e conforme aquilo que 
aprendes!”.   Agradeci de todo o coração à minha avó, por que graças a ela também, continuo, 
ainda hoje,  a minha busca!».  
Desejo-vos, a todos, uma longa e apaixonada busca de Jesus na vossa vida!  

Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 62  A minha alma tem sede de Vós, 
meu Deus!   

1ª Leit. - Livro da Profecia de Zacarias (Zac 12,10-11; 
13,1) «Voltarão os olhos para aquele a quem trespassa-
ram». 

2ª Leit. - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas (Gal 
3,26-29) «Todos vós que recebestes o batismo de Cristo,  
fostes revestidos de Cristo». 

Evangelho de São Lucas (Lc 9,18-24) 

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os 
discípulos. Então perguntou-lhes: «Quem dizem as multi-
dões que Eu sou?».  
Eles responderam: «Uns, dizem que és João Baptista; 
outros, que és Elias; e outros, que és um dos antigos pro-
fetas que ressuscitou».  
Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?».  
Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de 
Deus».  
Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse 
a quem fosse e acrescentou: «O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes 
dos sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto e res-
suscitar ao terceiro dia».  
Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém quiser vir 
comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os 
dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de 
perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa, 
salvá-la-á».   
 

Tome  
a sua 
cruz  
todos  
os dias  

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 9,18-24 

Tu és o Messias  

de Deus 

Santo que sofre 
 

Cristo, absorto latejo,  

astro encarnado  

no humano negrume,  

Irmão que te imolas  

perenemente  

para reedificar humanamente  

o homem, Santo,  

Santo que sofres,  

mestre e irmão e Deus  

que nos sabes frágeis,  

Santo,  

Santo que sofres  

para da morte  

libertar os mortos  

e nos suster a nós,  

infelizes vivos,  

num pranto só meu,  

não choro mais  

eis, chamo-te,  

Santo, Santo,  

Santo que sofre. 

 

Giuseppe Ungaretti 
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Joaquim  
Alves Brás 

Nome: Joaquim Alves Brás 

Nascimento: Casegas (Guarda), 
20.Março. 1899  

Morte: Lisboa, 13.Março.1966  

Em curso o processo de Beatificação.  

Joaquim pertencia a uma família numerosa: eram sete irmãos. Aos 11 anos foi-lhe de-

tetado um tumor na coxa que o deixou a coxear durante toda a vida. Sonhou ser padre 
e, vencendo todas as dificuldades, entrou no seminário em 1917, aos 18 anos. Recebeu 
a ordenação sacerdotal em 1925. Foi diretor espiritual do Seminário da Guarda. 

Ele, que experimentou a doença, dedicava todo o tempo livre a visitar os doentes do 
hospital. Compadeceu-se de modo particular pelas jovens mães solteiras. Muitas delas 
eram criadas de servir que, vindo das aldeias, eram muitas vezes exploradas pelos pa-
trões. 

O Padre Alves Brás, em 1931, dedicou-se ao apostolado das criadas de servir, cuidando 
da sua formação humana, profissional e cristã. No ano seguinte, adquiriu uma casa para 
acolher as que estavam em dificuldades. Nasceu assim a Obra de Providência e Forma-
ção das Criadas, tendo como padroeira Santa Zita, que também esteve ao serviço de 
uma família rica. 

Este sacerdote, cheio de misericórdia, percorreu o país alertando as pessoas para esta 
causa: a defesa das jovens frágeis, sujeitas a serem exploradas. Intitulava-se o «criado 
das criadas de servir». Como bola de neve, a sua Obra difundiu-se por muitas cidades. 

Desde o início o Padre Alves Brás se apercebeu que o problema das criadas tinha a sua 
raiz na família. Para ajudar as famílias a serem comunidades de amor e de vida, fundou 
o Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Deixou-lhes este apelo: «É preciso que 
vós vades  onde ninguém vai, para levar Cristo aos pobres e às famílias». 

Apenas com 67 anos, morreu vítima de um acidente de automóvel. Mas a sua Obra 
continua, mantendo vivo o ideal: «A Família é a nascente donde brota a Humanidade». 

(in: Felizes os misericordiosos, 36 pessoas do sec. XX que foram misericordiosas, cada 
qual à sua maneira, p. 76-77) 

Felizes os que, de coração misericordioso, estão atentos 

aos problemas da família atual. Alcançarão misericórdia. 


