
 

 novembro 

1 Nov | Domingo Solenidade de Todos os Santos. 10º Aniversário da Dedicação da Igreja de Sta. 
Beatriz: 10h Eucaristia solene; 12h30 Almoço partilhado; 15h30 Concerto e bolo de ani-
versário. 

2 Nov | Segunda Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos (Missas dos Defuntos).  

 Sta. Beatriz: às 15h, com a Comunidade Vida e Paz e Centro de Dia. S. Maximiliano: às 
16h, com a presença dos Centro de Dia e de Convívio. Sta. Clara: às 18h. 

7 Nov | Sábado Reunião dos Pais crianças da Primeira Comunhão: Catequese de S. Maximiliano, 
na Igreja, às 11h. Catequese de Sta. Beatriz, na Sala Sagrado Coração de Jesus, às 14.30.  

8 Nov | Domingo 32º Tempo Comum. Almoço comunitário e Magusto em Sta. Beatriz e S. Maxi-
miliano. 

9 Nov | Segunda Festa da Dedicação da Basílica de São João de Latrão. Haverá só Missa em São 
Maximiliano às 18.30.  

714Nov | Sábado ACAGRUP, Acampamento Escuteiros (todo o fim de semana).   

15 Nov | Domingo 33º Tempo Comum. Dia dos Seminários Diocesanos.  

 Tau Day, encontro nacional de jovens franciscanos. Inscrições até 5 de Nov. Tema: À 
descoberta da Misericórdia de Deus com o jovem Francisco de Assis. Lugar Alcanena. 

Pastoral Familiar Patriarcado 

Ciclo de Conferências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quarta-feira, dia 4 de Novembro, às 
21h30 - Conferência do Cardeal-Patriarca, 
D. Manuel Clemente, sobre o Sínodo dos 
Bispos, na Igreja Paroquial de Nossa Senho-
ra de Fátima.  

- Sábado, dia 7 de Novembro, das 10h30 às 
17h00 - Encontro de formação de Agentes 
da Pastoral do Batismo, no Seminário dos 
Olivais.  

- Domingo, dia 8 de Novembro, das 14h30 
às 18h00 - Encontro Anual de Agentes de 
Preparação para o Matrimónio Seminário 
dos Olivais.  

- 13 e 14 de Novembro - Conferências com 
o Pe. José Granados, vice-presidente do 
Instituto Pontifício João Paulo II para o estu-
do do Matrimónio e Família. Participante 
como perito no Sínodo da Família.  

- Conferência “Família: Problema ou solu-
ção?”: Sexta-feira, dia 13 de Novembro de 
2015, às 21h30 no Colégio de São Tomás – 
Conchas (Entrada Livre) 

- Jornada de Formação "Família - Funda-
mentos Antropológicos, Missão e Vocação”. 
Dia 14 de Novembro de 2015, das 9h às 18h 
no auditório da Igreja de São João de Deus. 

 

 

Acabou o Sínodo sobre a Família. Cardeais, Bispos e 
Leigos convidados, tiveram três intensas semanas de 
reflexão sobre o material recolhido nas Dioceses de 
todo o mundo ao longo de um ano . E agora?  

O “agora” é claro nos documentos e nas palavras conclusi-

vas do Papa Francisco: «O Sínodo foi cansativo, mas foi um 
verdadeiro dom de Deus , que com certeza trará muito fruto».  
O Papa lembrou que a palavra Sínodo significa «caminhar juntos», e de facto assistimos - disse 
- a uma «Igreja em caminho, sobretudo com as famílias do Povo santo de Deus espalhado por 
todo o mundo».   
«Com certeza - afirmou o Papa Francisco diante dos padres sinodais - ter concluído o Sínodo, 
não significa ter concluído todos os temas inerentes à família, mas ter procurado iluminá-los 
com a luz do Evangelho, da tradição e da história bimilenária da Igreja».   
«Não significa - acrescentou o Papa - ter encontrado soluções exaustivas para todas as dificul-
dades e dúvidas que desafiam e ameaçam a família, mas ter colocado estas dificuldades e dúvi-
das sob a luz da Fé, tê-las examinado cuidadosamente, tê-las enfrentado sem medo e sem es-
conder a cabeça debaixo da areia». 
«Significa - disse ainda o Papa - ter solicitado todos a compreender a importância da instituição 
da família e do Matrimónio entre homem e mulher, fundado sobre a unidade e indissolubilida-
de e apreciá-la como base fundamental da sociedade e da vida humana».  
E também «significa ter afirmado que a Igreja é a Igreja dos pobres em espírito e dos pecado-
res à procura do perdão e não só dos justos e dos santos, aliás dos justos e dos santos quando 
se reconhecem pobres e pecadores». 
Por isso o grande desafio que o Papa lançou é que o Povo de Deus seja considerado «uma fa-
mília de famílias», onde «quem tem dificuldade não fique marginalizado ou deixado por detrás, 
mas consiga estar no mesmo passo que os outros».  
Desafio que os representantes da Igreja portuguesa no Sínodo - D. Manuel Clemente, patriarca 
de Lisboa e D. Antonino Dias, bispo de Portalegre-Castelo Branco - fizeram próprio: todos so-
mos chamados a «fazer da comunidade paroquial uma família mais alargada, uma família de 
famílias», onde «a preparação para o matrimónio» se torne uma das grandes prioridades pas-
torais». 

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 23  «Esta é a geração  
 dos que procuram o Senhor». 
 

1ª Leitura – Livro Do Apocalipse (Ap 7,2-4.9-14)   
«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, 
de todas as nações, tribos, povos e línguas».   
 

2ª Leitura - Primeira Epístola de São João (1Jo 3,1-3)  
«Veremos a Deus tal como Ele é».  

Evangelho segundo São Mateus (Mt 5,1-12a)  

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao 
monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele 
começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor 
da justiça, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 

vos insultarem,  
vos perseguirem e,  
mentindo, disserem todo 
o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai,  
porque é grande nos Céus 
a vossa recompensa»  

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS S. Mateus (5,1-12a) 

Bem-aventuranças:  

a sinfonia da santidade 

MAGNIFICAT 
 

Virgem Maria,  
Rainha dos Santos  
e modelo de santidade! 

Tu, hoje, exultas  
com a imensa multidão  
daqueles que lavaram  
as vestes no “sangue  
do Cordeiro” (Ap 7, 14). 

Tu és a primeira  
dos redimidos,  
a toda Santa,  
a Imaculada. 

Ajuda-nos  
a vencer a mediocridade.  

Põe no nosso coração  
o desejo e o compromisso  
da perfeição.  

Faz surgir na Igreja,  
em benefício dos homens  
de hoje,  
uma grande primavera  
de santidade. 
 
(São João Paulo II) 

EM DESTAQUE 

Igreja de S. Maximiliano 
em obras  

«Finalmente obras!» - dirá alguém.  
Sim, vamos à obra com este plano: novo espaço 
de atendimento e de cartório no fundo da Igreja 
(primeira parte); ampliação da Capela mortuária 
que vai usufruir de uma parte da sacristia e do 
corredor adjacente, e de uma sala da catequese 

(segunda parte); prolongamento no exterior com a construção de salas da catequese 
e um salão polivalente (terceira parte). 
Em breve serão afixados os projectos, os custos e as propostas para angariar fundos . 
Por enquanto aproveitamos do café e da venda de castanhas no final da Missa.   

Igreja de Sta. Beatriz  
de parabéns  

A Igreja de Santa. Beatriz, celebra neste dia 1 de 
Novembro o seu 10º Aniversário da Dedicação. Para 
além do rico programa neste dia comemorativo 
(Eucaristia dominical transmitida pela RTP1, o almo-
ço partilhado, o concerto do Coro Venite a Laudare 
e o Bolo de aniversário), haverá outras iniciativas ao longo deste ano. 

Uma nova Cruz  
para a Igreja de Sta. Clara  

Depois de mais um ano de trabalho para escolher e cortar a 
madeira, pintar a tábua respeitando os cânones da iconogra-
fia, está quase pronta a Cruz de São Damião que ira comple-
tar o cariz franciscano da nossa Igreja de Santa Clara. Com 
certeza os dois Santos, Francisco e Clara, embora  de costas, 
irão continuar a contemplar e ajudar-nos a contemplar a ros-
to de Quem mudou a vida deles. A data prevista para ser co-
locada e benzida é o primeiro Domingo de Advento, 29 de 
Novembro, dia em que recorre a festa de todos os Santos da 
Família Franciscana. 
Na foto: Teresa Palma Rodrigues, a artista que trabalhou gratui-
tamente juntamente ao marido Rodrigo. 


