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AMAR… SEM RUÍDO 

 

Há 17 anos que vivem entre nós as Irmãzinhas de Jesus, como semente lançada no meio de 

pedras, espinhos e terreno bom. 

Uma semente ocultada num apartamento camarário e que procura espalhar a palavra do 
Evangelho através de uma vida dedicada aos mais pobres dos bairros que confluem na 
encosta do vale de Chelas. 

O motor espiritual que as movimenta é um homem que morreu há 100 anos, martirizado, na 
solidão do deserto de Tamanrasset, em contacto com as tribos dos Tuaregues: trata-se do 
irmão Carlos de Foucauld. 

Carlos Foucauld Era um aristocratas francês, formado na Academia militar, que conheceu a 
Argélia combatendo nas fileiras do exército e que do ponto de vista religioso declaradamente 
ateu. 

Mas é na cidade de Paris, capital da laicidade, que encontra Deus e a sua vocação: dar-se a 
uma vida contemplativa, centrada na Eucaristia e 
mergulhando na pobreza, no trabalho manual e no 
escondimento de Jesus em Nazaré. 

Dizia, o irmão Carlos: «Não quero um mosteiro que seja 
demasiado seguro. Quero um mosteiro pequeno, como 
a casa de um pobre trabalhador, sem alguma certeza 
do amanhã, que desconhece se terá ainda trabalho e 
pão, e que partilha do sofrimento do mundo». 

Carlos de Foucauld morreu, sozinho, a 1 de Dezembro 
de 1916, mas a semente que morre dá sempre fruto: os 
irmãos e irmãs que surgiram mais tarde, são outras 
tantas sementes, humildes e simples, que «sem 
ruído», continuam a fazer o bem, partilhando do 
sofrimento do mundo. 

A 13 de Novembro de 2005 Carlos Foucauld foi 
proclamado Beato pelo Papa Bento XVI.  

frei Fabrizio 



1ª Leitura (Mal 3, 19-20a)  
«Para vós nascerá o sol de justiça»  
 
Salmo 97(98)  
O Senhor virá governar com justiça.  
  
2ª Leitura (2 Tes 3, 7-12)  
 «Quem não quer trabalhar,  
também não deve comer»  Evangelho (Lc 21, 5-19)  

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»   
 

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava 
ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: 
«Dias virão em que, de tudo o que estais a ver, não ficará pedra 
sobre pedra: tudo será destruído». Eles perguntaram-Lhe: 
«Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está 
para acontecer?». Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos 
deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou 
eu’; e ainda: ‘O tempo está próximo’. Não os sigais. Quando 
ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis: é preciso 
que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim». 
Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo e reino 
contra reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, 
fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes 
sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e 
hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, 
conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa 
do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende 
presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa 
defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos 
vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis 
entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. 
Causarão a morte a alguns de vós e todos vos odiarão por causa 
do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. 
Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas».    

Palavra da Salvação 

Aclamação (Lc 21, 28) 
 
 

Erguei-vos e levantai a cabeça,  
porque a vossa libertação está próxima.  

Oração  
 
«Senhor, 
   somos testemunhas  
      do Teu amor 
      da Tua bondade 
      da Tua misericórdia. 
 
  Ajuda-nos a 
     não temer a missão que 
nos confiaste, 
      a missão de testemunhar 
o Teu amor e sabedoria. 
 
   Quero seguir-Te, Senhor. 
   Ajuda-me a não ter medo. 
     

Ámen 

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM  

Jesus escolhe o momento para anunciar que tudo o que é 
terrestre é efémero e que virá um dia em que tudo de 
desmoronará para deixar chegar o Reino, que será eterno e 
nunca conhecerá a destruição.  Tal é a promessa de Jesus aos 
seus discípulos; e Jesus mantém sempre as suas promessas.  

Põe as Tuas palavras 
na minha boca 



                                                                   Convite 

É com muita alegria e entusiasmo que convidamos toda a Unidade Pastoral Franciscana  a 
estar presente no dia 19/Nov às 21H , na comemoração dos 20 anos do coro da missa das 
10H30 da Igreja de Sta Clara. Vamos louvar o Senhor ao som dos cânticos que marcaram a 
nossa história. No final terminaremos com um momento de convívio. Venha celebrar con-
nosco!                                
 Cláudia Amaral 

 

Convite 

É com muita alegria e entusiasmo que convidamos toda a Unidade 
Pastoral Franciscana a estar presente no dia 19/Nov às 21h, na  
comemoração dos 20 anos do coro da missa das 10H30 da Igreja 
de Sta Clara. Vamos louvar o Senhor ao som dos cânticos que  
marcaram a nossa história. No final terminaremos com um  
momento de convívio. Venha celebrar connosco!         Cláudia  Amaral 

A  importância dos Coros para a Igreja 
 

“O canto é expressão do amor”, e cantar em coro é “uma educação para a vida e a paz”, disse o Papa 
Bento XVI, em 21 de julho 2007. 

“Veio à minha mente uma palavra de Santo Agostinho que diz ‘cantare amantis est’ – Que em português 
significa: ‘A Fonte do canto é o amor’ “. 

Ao falar sobre a importância dos coros e corais para a Igreja, o Papa Bento destacou que “não é ape-
nas um exercício de audição exterior e da voz; é também uma educação na audição interior, na escuta 
do coração, um exercício e uma educação para a vida e para a paz”. 

CANTEMOS AO SENHOR O CANTO DO AMOR 

“Cantai ao Senhor Deus um canto novo  
e o seu louvor na assembleia dos fiéis” (Sl 149,1). 

Somos convidados a cantar um canto novo ao Senhor.  
O homem novo conhece o canto novo. O canto é uma manifestação de 
alegria e, se examinarmos bem, é uma expressão de amor. Quem, por-
tanto, aprendeu a amar a vida nova, aprendeu também a cantar o can-
to novo. 

É, pois, pelo canto novo que devemos reconhecer o que é a vida nova. Tudo isso pertence ao mesmo 
Reino: o homem novo, o canto novo, a aliança nova.  

« Ó irmãos, ó filhos, ó novos rebentos da Igreja Católica, ó geração santa e  
celestial, que renasceste em Cristo para uma vida nova! Ouvi-me, ou melhor, 
ouvi através do meu convite: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Já estou 
cantando respondes. Tu cantas, cantas bem, estou escutando. Mas oxalá a tua 
vida não dê testemunho contra as tua palavras. 

Cantai com a voz, cantai com o coração, cantai com os lábios, cantai com a 
vida: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Queres saber o que cantar a res-
peito daquele a quem amas?… Queres saber então que louvores irás cantar? 
Já o  

ouviste: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Que louvores? Seu louvor na assembleia dos fiéis. O 
louvor quem canta é o próprio cantor. Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmo o canto que 
ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente.                                                                                  

Agradeçamos a Deus pelos vários coros existentes nas nossas Igrejas de Santa Clara, São Maximiliano 
e Santa Beatriz. Neste âmbito dos coros, somos convidados a celebrar com o coro da Missa das 10h30 
da Igreja Santa Clara os 20 anos da sua existência. 
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13 Novembro Dom | 33º Domingo do Tempo Comum   
      Dia dos Seminários Diocesanos (ofertório) 
       Magusto Comunitário na Igreja de Sta Beatriz 
              (em parceria com a Associação de Moradores do B.º das Amendoeiras) 
      Terço vicarial jovem com o D. Joaquim (Vigararias: Lisboa I, II, III e IV) 

      na Igreja de Sta Joana Princesa,  às 21h 

14-15 Novembro | XXIII Assembleia CIRP *,Fátima 
       *CIRP: Conferência Institutos Religiosos de Portugal 

17 Novembro Qui | Festa de Santa Isabel da Hungria, Patrona da OFS 
      Assembleia Família Franciscana Portuguesa, Fátima 

18 Novembro Sex |  Reunião Padres da Vigararia (10h30, Portela) 

19 Novembro Sáb | YOUCAT Day Lisboa’16, na Baixa de Lisboa 
     (Jornada Diocesana da Catequese da Adolescência) 
     Início às 9h30 e encerramento com Eucaristia às 16h30, na Igreja de S. Domingos. 

20 Novembro Dom | 34º Domingo do Tempo Comum 
      Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo 
      Assembleia Fraternidade OFS, Sta. Clara. 

24 Novembro Qui | Comemoração dos Fiéis Defuntos da FFP 
      Noite da Palavra 
 

A Diocese de Lisboa vai participar na celebração do Jubileu das Pessoas Socialmente 
Marginalizadas, entre 11 e 13 de novembro, onde seis pessoas vão ser recebidas pelo Papa 

Eugénio Fonseca , presidente da Cáritas, referiu que entre os participantes encontram-se 
algumas pessoas que “vivem na rua, outras em quartos que as instituições conseguiram alugar” 
ou  residem nas instituições que os acompanham. “Pessoas em processo de procura de novo 
projeto de vida, mais digno para a sua condição de ser pessoas”, acrescentou, assinalando que 
existem outras pessoas que ainda estão “nessa busca e este encontro poderá ser muito 
importante”. 

Da Diocese de Lisboa, para além da Cáritas, estarão também a Comunidade Vida e Paz (CVP), a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, O Ninho e O Companheiro. Da nossa Unidade Pastoral, 
para além da CVP, estará presente também a Dra. Elsa Vicente, diretora do Centro Social 
Paroquial S. Maximiliano Kolbe, que acompanhará dois utentes. 

A celebração do jubileu dedicado às pessoas sem-abrigo e às que se encontram em diferentes 
situações de precariedade e pobreza é o último grande encontro antes das celebrações que 
encerram o Ano Santo da Misericórdia, a 20 de novembro. 

Jubileu das Pessoas Socialmente Marginalizadas—de 11 a 13 de Novembro 

Aconteceu 
No passado dia 6 de novembro, recebemos a visita do 
Superior Geral da Ordem dos Frades Franciscanos 
Conventuais e do seu conselho. Para assinalar esta 
presença,  foi celebrada uma eucaristia na Igreja de 
Santa Beatriz da Silva, presidida pelo sucessor de S. 
Francisco. Foi com grande alegria que esta delegação 
foi recebida na nossa Unidade Pastoral. 


