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MISSA DE CORPO "AUSENTE" 

Tirado o Papa Francisco, as notícias sobre os homens da Igreja, bispos e padres, tendem 
a frisar situações limites e negativas que infelizmente continuam a existir. Contudo, há 
eventos exemplares que nos fazem lembrar o famoso provérbio: «Faz mais barulho uma 
árvore que cai do que uma floresta que cresce!».  

Não longe de nós, na vizinha Espanha, foi celebrado há menos de um mês uma Missa 
exequial de «corpo ausente». Explico. 

Era o funeral do Bispo emérito de Girona (Barcelona), falecido no passado dia 26 de 
Dezembro, aos 90 anos de idade. Durante a celebração das exéquias, numa catedral 
repleta de cardeais, bispos, padres e leigos, não havia o féretro com o seu corpo. Porquê?  

O Bispo, D. Camprodon i Rovira, tinha 
deixado esta vontade no seu 
testamento: «Oferecerei os meus 
restos mortais à sala de dissecção da 
Faculdade de Medicina de Barcelona». 
Quer dizer: o seu corpo foi oferecido 
aos estudantes de Anatomia. Tinha 
consciência, desde o primeiro ataque 
cardíaco, que a medicina tinha feito 
muito por ele e, como agradecimento, 
queria oferecer o seu corpo para 

ajudar na investigação da ciência. Um gesto invulgar que não contradiz a doutrina cristã 
das ressurreição do corpo, mas que nobilita ainda mais o ser humano, numa 
generosidade que ultrapassa a morte. Um gesto coerente com a vida deste pastor. 

D. Rovira era um homem simples e afável. Nada de clamor nas suas intervenções: recusou
-se a viver no palácio episcopal; no ano jubilar de 2000, interveio pedindo perdão pelo 
comportamento da Igreja durante a ditadura franquista; rejeitou um prestigioso 
reconhecimento do governo catalão. Contudo, foi retumbante nesta decisão final, que ele 
mesmo explicou no seu testamento:  «Se alguém ficar surpreendido com o destino dos 
meus restos mortais, saiba que escolhi como contributo para a sociedade, da qual muito 
recebi; e como gesto de comunhão com o pão partido e partilhado na mesa da Eucaristia». 

Um funeral não só sem corpo presente, mas também, por sua vontade, «sem elogios ao 
defunto»! 

frei Fabrizio 



1ª Leitura (Sof 2, 3; 3, 12-13) 
«Deixarei ficar no meio de ti  
um povo pobre e humilde» 
 
Salmo 145(146)  
Bem-aventurados os pobres em espírito,  
porque deles é o reino dos Céus. 
 
2ª Leitura (1 Cor 1, 26-31) 
«Deus escolheu o que é fraco  
aos olhos do mundo»  

Evangelho (Mt 5, 1-12a)  
«Bem-aventurados os pobres em espírito»   
 

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».  
Palavra da salvação.   

Palavra da Salvação 

 

 

Aclamação (Mt 5, 12a) 
 

Alegrai-vos e exultai,  
porque é grande nos Céus  

a vossa recompensa. 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM      

Oração  
 

Nosso Pai dos céus,  
   bendito sejas, Tu  
   que abres ao teu povo  
   a terra prometida  e o Reino dos céus,  
 
Tu que o sacias com a tua justiça,  
Tu que nos chamas teus filhos  
   e descobres-nos o teu rosto. 
 
Faz-nos estar  
   entre os pobres,  os mansos,  
   os aflitos, os misericordiosos,  
   os famintos da tua justiça,  
   os corações puros  

   e as testemunhas do teu Reino                                                     
Amén.  

Adaptado de http://www.dehonianos.org/ 

Felicidade! 

Um pequeno resto…  
“Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e 
humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor…”  
Um pequeno “resto” de gente que procura Deus na 
verdade, numa Igreja minoritária no seio de uma 
sociedade que só crê na riqueza, no poder, nas 
performances. Gente que procura a justiça, a 
humildade, a doçura, a paz, o perdão…  

Este programa entra na minha vida?  
Adaptado de  http://www.dehonianos.org/ 



Crisma em São Maximiliano 

31 pessoas receberam o Espírito Santo 
 

No passado sábado, dia 21 de janeiro, foram crismados, pelo Cardeal Patriarca D. Manuel 
Clemente, 31 jovens e adultos das nossas três igrejas , na Igreja de São Maximiliano Kolbe. Uma 
celebração rica, simples e tranquila animada pelo coro de São Maximiliano, com a ajuda dos 
escuteiros.  

Eis um testemunho eloquente:  

“Até que enfim o melhor dia da minha vida...” 

Receber aquele sacramento era muito importante para 
mim. Chegara o dia! Estava nervosa porque deveria 
levantar-me perante uma assembleia e responder, 
segundo o frei Fabrizio, alto, “Eis-me aqui”, tarefa difícil, 
pois dizer estas palavras significa muito; estar ali no dia, 
mas também estar disponível na minha comunidade para ajudar, para viver no meio dela. As horas 
foram passando e chegara a hora! Agora entendia algumas frases que a minha catequista dizia 
com frequência: “Estejam atentos... Deus chama cada um de nós, mas nós temos sempre os 
ouvidos fechados...” É verdade, eu senti que Deus me chamou e eu respondi: “Eis-me aqui!” Estava 
a caminho do Sr. Bispo, e ouvi a catequista dizer, a mim e aos outros, muito baixinho: “Sente bem o 
que vais receber!” Quando o Sr. Bispo fez o sinal da cruz senti-me eufórica, apetecia-me gritar ... 
Finalmente recebi o Espírito, o Espírito que me era dito nos últimos tempos  “Com o Espírito, tu 
vais ter mais energia, força, alegria, ânimo, vais ser ainda mais feliz.” Não sabia se chorava ou se 
gritava de alegria. Senti o Espírito Santo entrar em mim, foi o momento mais feliz da minha vida! 

Aproveito para agradecer a Deus pelos meus catequistas, por me terem guiado e ensinado a viver 
com Deus; pelos freis pela paciência que tiveram e têm connosco. Agradeço ao Sr. Bispo pelas 

poucas palavras que disse, mas que 
ficaram registadas “Crisma é Cristo, eu sou 
de Cristo”... “Receber o Espírito Santo é 
receber o amor de Deus perfumado e 
espalhar...” E mais ainda: “O mais 
importante não é receber o sacramento 
mas sentir este Espírito que recebemos, 
deixar atuar na minha vida.” Penso que foi 
algo assim. 

                    Este testemunho chegou-nos de forma anónima 

Encontro de Acólitos Vicarial em Santa Beatriz 
No passado dia 21 de Janeiro, ocorreu em Santa Beatriz o encontro de acólitos a nível Vicarial, 
dinamizado pelo Diácono João e presidida a Eucaristia pelo Frei Fabrizio. 

Cerca de 50 acólitos encontraram se com o objectivo de trocar ideias e métodos bem como para 
o convívio. Um dos acólitos, Tiago Pais, 
conta nos que " o ponto central da 
formação foi as diversas partes de uma 
Eucaristia, dando também ênfase às 
funções dos acólitos na comunidade  e 
o dever dos mesmos, Servir". 



29 Janeiro Dom | 4º Domingo do Tempo Comum  
    64ª Dia Mundial contra a Lepra 
    No mundo, cada dois minutos, uma pessoa é atingida pela lepra. A Jornada Mundial 

dos Doentes de Lepra realiza-se, interruptamente, desde o ano de 1954, por vontade 
do jornalista Raoul Follereau que dedicou a sua vida para sensibilizar as consciências 
e promover iniciativas para combater este flagelo, que atinge sobretudo as crianças. 
R. Follereau e as associações por ele inspiradas no mundo, tiveram em atenção de 
falar não só da lepra, mas também das “lepras”, portanto das injustiças, da pobreza, 
da distribuição desigual das riquezas. Nas nossas igrejas recolheremos donativos pa-
ra esta causa. 

 

31 Janeiro Ter | 3º encontro Vicarial de Catequistas,  às 21h00  
    na Ig. da Portela. 
 

4 Fevereiro Sáb | Festa das Sopas, 20h no salão de  Sta. Clara. 
 

4-5 de fevereiro 
    Formação para novos Ministros Extraordinários da Comunhão   
    na Igreja da Portela  
(Serão apresentados 4 novos ministros para a nossa Unidade Pastoral Franciscana.) 
 

11 Fevereiro Sáb | Dia Mundial do Doente 
 

12 Fevereiro Dom | 6º Domingo do Tempo Comum 
   Almoço comunitário com tarde de fados,  
   organizado pelo Centro Social Cultural Santa Beatriz, às 13h no salão de Sta. Beatriz  
   Inscrições até dia 9 de Fev no Cartório e no Centro Social. 
 

13 de Fevereiro: Seg | Oração do Terço, Eu Acredito, na Igreja de Sta. Beatriz, às 21horas. 
 
 

Missas Solidárias  de Apoio ao Projeto Juntos na Aprendizagem  

No fim-de-semana de 15 e 16 de outubro de 2016, a Associação Sol 
sem Fronteiras  visitou as Igrejas de São Maximiliano de Kolbe e 
Santa Beatriz da Silva. De facto, uma excelente oportunidade e uma 
felicidade, ao constatar a dádiva de uma comunidade que, imbuída 
pelo espírito de solidariedade e ajuda ao próximo, fez questão de dar 
o seu contributo. 
A nossa visita tinha o objetivo de apoiar o Projeto Juntos na 
Aprendizagem, que tem o nobre objetivo de «contribuir para o 

desenvolvimento humano de 100 jovens (50 raparigas e 50 rapazes) em Itoculo (Moçambique), com 
um índice elevado de vulnerabilidade socioeconómica, através da sua integração num ambiente 
residencial formativo estável, seguro e equilibrado». 
Graças ao donativo de 719 euros, oferecido pela comunidade 
paroquial, os nossos parceiros na Missão de Itoculo, os 
Missionários do Espírito Santo, adquiram para o Lar de Meninos 
“Daniel Brottier”: 5 beliches, 3 secretárias, 2 mesas-de-cabeceira, 
3 cadeiras, 10 prateleiras e 1 conjunto de talheres.  
A Solsef rege-se pelo lema “O Sol nasce para todos”!  A todos os 
membros da comunidade que, mesmo à distância, contribuíram 
para que o Sol nascesse para mais pessoas, o nosso  
MUITO OBRIGADO!       

Nelson Dinis Espada Gomes, Presidente da Solsef  

    


