
 

 Novembro 

22 Nov | Domingo 34º Tempo Comum. Solenidade de Cristo Rei.  
 Reunião de Pais e jovens Crismandos, às 15h, na Igreja de Santa Beatriz.  

26 Nov | Quinta: Inicia a Noite da Palavra em Família (Evangelhos do tempo do Advento).  

27 Nov | Sexta: Reunião dos Padres da Vigararia II (Igreja de Santa Clara 10.30 - 14.30).  

28 Nov | Sábado ACAGRUP, Confissões das crianças que se preparam para a Primeira Co-
munhão: Crianças de São Maximiliano: às 10h na Igreja; Crianças de Sta. Beatriz: 
às 14h30 na Igreja. 

 Na Eucaristia das 17.30 em Sta. Beatriz, Bênção da imagem de São José. 
 21h - Igreja de Sto. Eugénio: Oração Vicarial de Jovens.  

29 Nov | 1º Domingo do Advento. Início do novo Ano Litúrgico e da preparação para o 
Natal. Festa de Todos os Santos Franciscanos. 

 S. Maximiliano: Almoço comunitário, no Centro de Dia (Av. João Paulo II). 
 Às 15, em Santa Clara: Assembleia da Fraternidade OFS. 
 Inauguração da Cruz de São Damião em Santa Clara, na Celebração das Vésperas 

às 17h (com a renovação dos votos da comunidade dos frades). 
28 - 29 Nov | Campanha de Solidariedade do Banco Alimentar  

1 de Dezembro - De manhã | Retiro das comunidades religiosas da Unidade Pastoral 
Franciscana (Irmãs da Caridade, Irmãzinhas de Jesus e Frades Franciscanos): na Igreja de Sta. 
Clara das 9.30 às 15h. 

- De tarde | Festa do Beato Carlos de Foucauld. Eucaristia presidida pelo Bispo auxiliar D. José  
Augusto Traquina, às 19h em Sta. Clara (memória dos dez anos da beatificação que ocorreu a 
13 de novembro de 2005 em Roma). NB. A seguir a Eucaristia as Irmãzinhas convidam para um 
lanche-convívio. 

As obras que são nossas  
Está para concluir a primeira fase, a criação 
do novo espaço de atendimento e de cartó-
rio no fundo da Igreja. No início de Janeiro 
será a vez da Capela mortuária que irá en-
globar a atual, mais outras salas e parte do 
corredor da sacristia.  

Esta remodelação interna, assim como a 
futura construção das novas salas de cate-
quese, requerem a colaboração de todos 
para angariar fundos e para libertar o espa-
ço com tanto material acumulado nestes 
anos. 

Estão a surgir equipas de pais e de jovens 
que se voluntariam para criar eventos em 
prol das obras de São Maximiliano. É de 
louvar a venda de castanhas assadas fora da 
Igreja neste mês de Novembro assim como 
a programação de outras atividades que  
jovens, crianças da catequese, escuteiros e 
famílias estão a acolher…  

Convidamos toda a comunidade, todas as 
pessoas de boa vontade a entrar nesta onda 
de comunhão em favor de um projeto que é 
nosso, que visa melhorar as estruturas da 
nossa comunidade, ao serviço do bem de 
todos, da vida de fé e de comunhão.  

 

 

Os horríveis atentados terroristas que funestaram a cidade 

de Paris, provocando numerosos mortos e feridos, deixaram 
um mundo em choque e na dor. Ao mesmo tempo assisti-
mos a uma onda de comoção, de oração e de solidariedade, 
que surge de toda a comunidade civil e eclesial. 

No seio da Igreja católica, desde o papa aos Bispos e até às várias associações humanitárias  

mobilizaram-se para condenar e reagir contra quem usa o nome de Deus para semear a violên-
cia e a morte (Papa Francisco) e quer destruir a esperança no mundo difundindo o medo e a 
escuridão nas cidades europeias (bispos católicos da Europa). 
«Que fazer», depois de Paris, perguntou uma mulher ao Papa em visita à igreja luterana de Ro-
ma. «O homem respondeu Papa Francisco—é um grande construtor de muros, desde as primei-
ras páginas do Génesis vimos isto». Atrás dos muros humanos, continuou o Papa, «há uma gran-
de fantasia: ser como Deus… Nós somos os poderosos, vocês fiquem fora!...  Os muros são um 
suicídio, fecham… o muro é um monumento ao isolamento…». Daqui a receita contra o isola-
mento do Papa Francisco: «É preciso falar claro, rezar e servir». 
Nesta linha vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. António Marto, diz que os 
atentados de Paris requerem “uma reação solidária da parte de todos”. E, olhando para Portu-
gal, acrescenta: “Não caiamos na tentação do medo frente aos refugiados nem nos fechemos no 
nosso egoísmo, mas acolhamos sempre com caridade e com fraternidade, embora com a pru-
dência necessária que os Estados devem ter”. 
E na mesma Igreja luterana, respondendo a uma criança de nove anos que lhe perguntou: «O 
que gostas mais como Papa?», Francisco respondeu com a mesma simplicidade do pequenito.  
«Se eu te perguntar o que gostas mais de uma refeição, tu respondes a sobremesa. Porém, nu-
ma refeição é preciso comer tudo. Assim é comigo, não gosto muito do trabalho de escritório, 
mas tenho que fazê-lo… O que mais gosto é fazer de pároco… na Argentina gostava muito ensi-
nar a catequese às crianças e ao domingo celebrar a missa com as crianças, havia 250 crianças e 
era difícil que todos ficassem em silêncio, mas gostava muito de dialogar com elas, porque as 
crianças são concretas, não fazem perguntas teóricas».  
Nestas palavras do Papa Francisco está o segredo da sua maneira de ler e intervir nos eventos 
do nosso mundo: «Se um Papa não faz de pároco, de bispo, de pastor, será uma pessoa impor-
tante, inteligente, terá influência na sociedade, mas no seu coração penso que não estará feliz». 

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 92  «O Senhor é rei num trono de luz». 
 

1ª Leitura – Livro De Daniel (Dan 7,13-14)  
«O seu poder é eterno e o seu reino não será destruído». 
 

2ª Leitura - Livro do Apocalipse (Ap 1,5-8) «e todos os 
olhos O verão, mesmo aqueles que O trespassaram». 

Evangelho segundo São João (Jo 18,33b-37)  

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos 

judeus?»  

Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram ou-

tros que to disseram de Mim?»  

Disseram-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu 

povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. 

Que fizeste?» 

Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o 

meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam 

para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu 

reino não é daqui». 

Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?»  

Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso 

nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da ver-

dade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha 

voz». .  

SOLENIDADE DE CRISTO, REI DO UNIVERSO - B -  Mc 12,38-44 

“Esta pobre viúva deu 

mais do que todos” 

Vem Senhor Jesus! 

Ilumina com a tua Luz nova 
as trevas,  

as pregas  

e as pedras  

do nosso coração  

empedernido. 

Reina sobre nós, 

Salva-nos, 

Justifica-nos, 

Perdoa-nos, 

Recria-nos. 

Faz-nos outra vez  

à tua imagem.  

Dissolve a besta brava  

que há em nós e que,  

à imagem de Caim,  

não fala,  

mas trucida e come o outro. 

Hoje é o dia da celebração 
de um amor novo  

e de uma nova ordem  

assente, não no poder,  

mas no amor. 

Ámen. 

D. António Couto 

Cristo Rei,  

os pobres  

são  

a sua coroa  

de glória  

EM DESTAQUE 

«Matastes a minha mulher.  
Não tereis o meu ódio»  
“Não tereis o meu ódio”. É o título de um poste no perfil 
Facebook de Antoine Leiris, parisiense: um jovem ho-
mem, um pai. Um viúvo, desde sexta-feira passada, 
quando dois terroristas irromperam no teatro Bataclan 

e, disparando loucamente, fizeram um massacre. Entre as 
89 vítimas estava também a companheira de Antoine, “o 
amor da minha vida”, a mãe do seu menino de 17 meses. 
Uma carta cheia de dor mas não de desespero, porque 
nem o ódio é concedido às “almas mortas”.   

“Sexta à noite roubaram a vida a um ser excecional, o amor da minha vida, a mãe 
do meu filho, mas não tereis o meu ódio. Não sei quem sois e nem quero sabê-lo, 
sois apenas almas mortas. Se este Deus para o qual vós matais cegamente, nos fez 
à sua imagem, cada bala no corpo da minha mulher, será uma ferida no Seu cora-
ção. 

Então não vos oferecerei esta prenda de vos odiar. Foi o que procuraste, porém 
responder ao ódio com a raiva seria render-se à mesma ignorância que fez de vós 
o que sois. Vós quereis que eu tenha medo, que olhe para os meus concidadãos 
com olhar difidente, que sacrifique a minha liberdade pela segurança. Perdeste. O 
mesmo jogador continua a jogar.  

Vi-a esta manhã. Depois de noites e dias de espera. Era tão bela como quando saiu 
sexta à noite, tão bela como quando me apaixonei por ela perdidamente há 12 
anos. Naturalmente eu estou destruído pela dor, concedo-vos esta pequena vitó-
ria, mas será de breve duração. Sei que ela nos acompanhará todos os dias e que 
nos encontraremos naquele paraíso das almas livres ao qual nunca tereis acesso. 

Somos dois, eu e o meu filho, mas somos mais fortes do que todos os exércitos do 
mundo. Não tenho portanto mais tempo para vos dedicar, tenho que ir ter com  
Melvil que acorda do seu soninho. Tem apenas 17 meses, comerá a sua merenda 
como em todos os dias, depois iremos brincar como todos os dias, e por toda a sua 
vida este pequeno menino será para vocês uma afronta sendo feliz e livre. Porque 
nem o seu ódio tereis”.  

(Jornal Avvenire, 18 Nov. 2015) 

  


