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 1-3 julho | Festa de Santa Beatriz.  

Programa (cf. cartazes afixados) 
em destaque: 

- Domingo 3, às 10h, Procissão com 
início no Bairro da GNR. Às 11h30, 
Eucaristia solene. Às 13h, Almoço 
comunitário no salão paroquial. 

3 julho | XIV Domingo TC - Baptismos em Sta. Clara.  

10 julho | XV Domingo TC - Baptismos em S. Maximiliano. 

NB. No dia 10 de Julho inicia o horário de Verão: fica suspensa a Missa das 10h30 em Sta. Clara; 
a Missa em Sta. Beatriz passa para as 10h30. O horário normal voltará no dia 11 de Setembro. 

65 anos de sacerdócio 
do Papa Bento XVI 

O Papa emerito Bento XVI celebrará o 65º 

aniversário de sacerdócio com uma cerimonia 

solene no dia 28 de Junho na Sala Clementina do 

Palácio Apostólico, com a presença do Papa 

Francisco. 

No dia 29 de Junho de 1951 uma citação do apóstolo 

Paulo - «Nós não queremos ser donos da vossa fé; 

somos antes colaboradores da vossa alegria» - 

acompanhava a ordenação sacerdotal de Joseph 

Ratzinger, recebida na catedral de Frisinga pelas mãos 

do Arcebispo de Monique o Cardeal Michael von 

Faulhaber.  

«Éramos mais de quarenta candidatos; quando fomos 

chamados respondemos Adsum, ‘aqui estou’ – escreve o 

mesmo Ratzinger na sua Autobiografia –. Era um 

esplendido dia de verão, que fica inesquecível, como o 

momento mais importante da minha vida».  

«Não se deve ser supersticioso, mas no momento em 

que o velho arcebispo impôs as suas mãos sobre mim, 

uma avezinha - talvez uma cotovia - levantou-se do altar 

maior da catedral e entuou um pequeno cântico 

jubiloso; para mim foi como se uma voz do alto me 

dissesse: está bem assim, estás no caminho certo».    

A morte de Jo Cox  

e o veneno do ódio 

«O ódio não tem credo, não tem 
raça e nem religião: é venenoso», 
disse Brendan Cox, o viúvo da parla-
mentar assassinada. Tem razão. 
Não há lógica, nem explicação, não 
há um movente digno deste nome. 
Há só este veneno que não poupa 
nada; nem as democracia, onde o 
dissenso se pode exprimir de mui-
tas maneiras. Um veneno que ataca 
blasfemando uma religião, ataca em 
ódio a uma minoria, ataca em nome 
de uma obsessão, ataca contra uma 
opinião. Mesmo uma opinião pacifi-
ca como a de Jo Cox: a Europa é a 
nossa casa, fiquemos nela!».  

 

 

2017:  
UM ANO DE GRAÇA 

Na última homilia matutina em Santa Marta (20.06. 2016), 

antes da pausa de verão, o Papa Francisco, comentando a 
página do Evangelho do dia, disse que nós cristãos antes de julgar os outros devemos 
olhar para o espelho e ver como somos.  

Acho uma inteligente e útil sugestão para toda a nossa Unidade Pastoral Franciscana, sobretu-
do nesta fase final do ano. «Olhar para o espelho e ver como somos»: foi aquilo que procurá-
mos fazer no dia 19 de Junho passado, dedicando três horas abundantes, para fazer uma leitura 
das luzes e das sombras presentes nas várias realidades que formam a comunidade das nossas 
igrejas. Utilizámos um método renovado: unir em grupos diferenciados os vários sectores.  

Surgiram, assim, o grupo da catequese da infância, adolescência, animação juvenil, escuteiros e 
acólitos; o grupo das comissões das Igrejas (serviço de acolhimento e cartório); e o grupo das 
comissões dos eventos e das festas (exceto Sta. Beatriz). Não foi possível constituir outros gru-
pos por falta de elementos representativos e houve duas comunicações referentes à pastoral 
familiar e à fraternidade da Ordem Franciscana Secular.  

Para além das luzes e sombras, foi importante apostar em desafios que temos pela frente e 
constituir um grupo de trabalho que vai recolher as avaliações de quem faltava para poder pre-
parar um guião de trabalho para o novo ano pastoral: 2016/17.  

Aproxima-se um ano importante para a Igreja em Portugal e vimos, no esboço do calendário, 
tantas datas importantes para a nossa vida de cristãos. Não podemos ficar à janela com espírito 
de crítica por aquilo que não está bem. Há tantas coisas que devemos melhorar na vida das 
nossas três igrejas, há limitações a começar pelo prior e pela comunidade dos frades, há rivali-
dades e desilusões e até individualismos… Mas será que devemos «sempre e só» remarcar o 
que não está bem e semear murmurinhos que envenenam os corações? 

Olha a tua cara no espelho, não para te maquilhares, mas para reconhecer o que és e procura 
deixar-te tocar pela misericórdia do Senhor e sonhar algo de novo para a esta nossa comunida-
de (a Unidade Pastoral Franciscana) que é manifestação da presença do Senhor no meio dos 
homens. Aproxima-se um ano de graça, o Centenário das Aparições de Fátima, para assinalar 
que a Misericórdia divina é a longo prazo. 

 Frei Fabrizio 
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Salmo 15  O Senhor é a minha herança!   

1ª Leit. - Primeiro Livro dos reis (1Reis 19,16b.19-21) 
«Eliseu levantou-se e seguiu Elias». 

2ª Leit. - Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas (Gal 
5,1.13-18) «Fostes chamados à liberdade». 

Evangelho de São Lucas (Lc 9,51-62) 
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mun-
do, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e man-
dou mensageiros à sua frente.  
Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoa-
ção de samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospeda-
gem. Mas aquela gente não O quis receber, porque ia a 
caminho de Jerusalém.  
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: 
«Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que 
os destrua?».  
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram para 
outra povoação.  
Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para 
onde quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas 
têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos; mas o 
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».  
Depois disse a outro: «Segue-Me». Ele respondeu: 
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Disse-
lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os seus mor-
tos; tu, vai anunciar o reino de Deus».  
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-
me ir primeiro despedir-me da minha família». Jesus 

respondeu-lhe: 
«Quem tiver 
lançado as 
mãos ao arado 
e olhar para 
trás não serve 
para o reino de 
Deus».  

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM Lucas 9,51-62 

Disse Jesus: 

“Segue-Me!” 

Jesus não busca heróis  

para o seu Reino,  

mas homens e mulheres  

autênticos.  

As suas palavras  

não nos chegam  

como uma censura,  

mas como um convite  

a escolhê-lo sempre de novo,  

a renovar sempre  

a nossa opção por Ele.  

Como fez Pedro que,  

por três vezes,  

se virou para trás  

e, por três vezes,  

Jesus o declara ainda  

apto para cuidar das ovelhas  

e dos cordeiros,  

para guardar as chaves do Reino:  

porque renovou por três vezes  

a sua paixão por Cristo. 

E eu, serei apto? 

Ermes Ronchi 

Deixa tudo  

e segue-Me  
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Edith Stein 
Nome: Edith Stein (Teresa Benedita da Cruz) 

Judia, filósofa, carmelita, mártir.  

Nasc.: Breslau (Alemanha), 12.Outubro. 1891  

Morte: Auschwitz (Polónia), 9.Agosto.1942 

Canonizada por João Paulo II a 11. Outubro.1998.  

Edite, filha de uma família judia, tinha dois anos quando morreu o seu pai. Aos 15 anos 

de idade tomou a firme decisão de abandonar a escola e, em casa da irmã Elsa, ao lon-
go de um ano deu-se à leitura de livros de filosofia e de literatura antiga e moderna, 
chegando a um ateísmo declarado e convicto. 

Doutorou-se em filosofia na Universidade de Friburgo com a classificação máxima  e 
permaneceu aí a dar aulas.  Nos anos de 1920 e 1921 sentiu uma grande inquietação 
religiosa. Buscava respostas às grandes questões acerca da existência humana. 

Nas férias, foi passar uns dias a casa de uma amiga, que era evangélica. Edite encontrou 
na sua biblioteca a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Passou a noite a lê-la. Ao 
fechar o livro, disse a si própria: «Aqui está a verdade!». Mais tarde afirmou: «Até en-
tão, a busca da verdade era a minha única oração». 

Pediu para ser batizada. Tinha 31 anos. Dedicou-se ao ensino num colégio católico, es-
crevia e dava conferências acerca dos direitos das mulheres.  

Sentindo-se atraída pela vida religiosa, entrou na Ordem do Carmelo para viver segun-
do a espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. Quis renunciar a todas as riquezas terre-
nas, para viver apenas mergulhando no oceano do amor de Deus. 

Eram os tempos da segunda guerra mundial e ela, tendo origem judia, foi presa com a 
sua irmã Rosa, também carmelita. Edite, que nunca renegou a sua condição de judia, 
disse-lhe: «Vamos com o nosso povo». 

Foi deportada pelos nazis, juntamente com muito milhares de judeus, para o campo de 
extermínio de Auschwitz, sendo imediatamente levada para as câmaras de gás. O Papa 
João Paulo II, depois de ter canonizado São Maximiliano Kolbe, mártir de Auschwitz, 
beatificou e canonizou Edith Stein, proclamando-a co-padroeira da Europa, “filha de 
Israel, que durante as perseguições dos nazis permaneceu unida com fé e amor ao Se-
nhor Crucificado, Jesus Cristo, sendo católica e ao seu povo, sendo judia”. 

Felizes os que buscam a verdade e descobrem o amor  

e a ternura de Deus, que se revelou em Jesus.  

Alcançarão misericórdia. 


