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FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – 2011
• 2 a 12 de Junho: na missa das 17.00, reflexão
sobre A Palavra de Deus na vida e missão da
Igreja, pelo P. João Lourenço, OFM, professor
de Bíblia na Univ. Católica Portuguesa
• 13 de Junho:
- 12.00 – Missa, presidida
por D. Joaquim Mendes,
Bispo auxiliar do
Patriarcado
- Coro litúrgico do
Seminário Franciscano
da Luz, sob a direcção
de Fr. Albertino
Rodrigues, OFM.
- 17.00 – PROCISSÃO
de Santo António pelas
ruas de Alfama e, no final,
Mensagem e Hino de
Ação de Graças.
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http://santo-antonio.webnode.pt

Páscoa: tempo da vida nova
da Ressurreição de Cristo.
Para todos vós, amigos,
benfeitores, colaboradores e
devotos de Stº António, a
nossa saudação de Feliz
Páscoa, na alegria, na
esperança e na paz.

Feliz Páscoa. Boas Festas.
SUGESTÕES DE LEITURA
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• Bento XVI, Jesus de Nazaré, da
entrada em Jerusalém até à
Ressurreição, Edição portuguesa da
Ed. Principia, Lisboa, 2011.
• P. Joaquim Carreira das Neves, ofm,
São Paulo, dois mil anos depois, Ed.
Presença, Lisboa, 2011.
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REFLEXÃO E ESTUDO: A caminho da Páscoa
Certamente que temos vivido, o mais intensamente possível, o caminho
da Igreja para a Páscoa de Jesus, desafiados pela Mensagem do Papa
Bento XVI para a Quaresma de 2011: «Sepultados com Ele no baptismo,
foi também com Ele que ressuscitastes» (cf. Cl 2, 12):
(…) O Apóstolo dos gentios, na Carta aos
Filipenses, expressa o sentido da
transformação que se realiza com a
participação na morte e ressurreição de
Cristo, indicando a meta: que assim eu possa
«conhecê-Lo, a Ele, à força da sua
Ressurreição e à comunhão nos Seus
sofrimentos, configurando-me à Sua morte,
para ver se posso chegar à ressurreição dos
mortos» (Fl 3, 10-11). O Baptismo, portanto,
não é um rito do passado, mas o encontro
com Cristo que informa toda a existência do
baptizado, doa-lhe a vida divina e chama-o
a uma conversão sincera, iniciada e apoiada
pela Graça, que o leve a alcançar a estatura
adulta de Cristo.
(…) Desde sempre a Igreja associa a Vigília
Pascal à celebração do Baptismo: neste
Sacramento realiza-se aquele grande
mistério pelo qual o homem morre para o
pecado, é tornado partícipe da vida nova em
Cristo Ressuscitado e recebe o mesmo
Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos
mortos (cf. Rm 8, 11). Este dom gratuito deve
ser reavivado sempre em cada um de nós e a
Quaresma oferece-nos um percurso análogo
ao catecumenato, que para os cristãos da
Igreja antiga, assim como também para os
catecúmenos de hoje, é uma escola
insubstituível de fé e de vida cristã: deveras
eles vivem o Baptismo como um acto decisivo
para toda a sua existência (nº 1).
Para empreender seriamente o caminho rumo
à Páscoa e nos prepararmos para celebrar a
Ressurreição do Senhor – a festa mais
jubilosa e solene de todo o Ano litúrgico – o

que pode haver de
mais adequado do que deixar-nos
conduzir pela Palavra de Deus?
(…) O percurso quaresmal encontra o seu
cumprimento no Tríduo Pascal,
particularmente na Grande Vigília na Noite
Santa: renovando as promessas baptismais,
reafirmamos que Cristo é o Senhor da nossa
vida, daquela vida que Deus nos comunicou
quando renascemos «da água e do Espírito
Santo», e reconfirmamos o nosso firme
compromisso em corresponder à acção da
Graça para sermos seus discípulos (nº 2).

Vamos celebrar jubilosamente a
Páscoa de Jesus (24 de Abril)
durante um grande “dia” do
tempo pascal até ao Pentecostes
(12 de Junho), seguindo-se
imediatamente a grande festa de
Santo António.
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Estamos a iniciar uma nova página dedicada a
Santo António e à igreja do seu nascimento em
Lisboa, com esta saudação e este convite:
Amigos
Estamos a dar os primeiros passos no lançamento
desta página dedicada a Santo António, o santo
universal, a partir do local que assinala o seu
nascimento: a Igreja de Santo António, em Lisboa,
Portugal.
Queremos levar-vos a mensagem cristã que Santo
António anunciou de maneira sábia, através dos seus
textos, dando-nos Jesus Cristo e a Palavra de Deus,
tal como a sua imagem habitualmente no-lo
apresenta: com o Menino Jesus ao colo sentado sobre
a Bíblia. Também queremos oferecer-vos notícias,
fotografias, vídeos, assim como orações.
Queremos convidar-vos a enviar-nos as vossas
mensagens e até as vossas orações e intenções que apresentaremos a Jesus Cristo, por
intercessão de Santo António, aqui na sua igreja. Esperamos a vossa colaboração.
Para todos aqueles que nos visitam nesta página de Santo António a nossa saudação
franciscana de PAZ e BEM.
Em nome dos Franciscanos e demais colaboradores da Igreja de Santo António à Sé,
o Reitor, P. Jorge Marques, OFM

Visite e divulgue: http://santo-antonio.webnode.pt
Peregrinos e visitantes
Neste período realçamos o aumento dos
grupos, peregrinos e visitantes da igreja de Stº
António, tendo celebrado aqui a Eucaristia
cristãos de várias partes do mundo, como do
Japão e outros países do Oriente. Também
celebraram aqui alguns Senhores Bispos de
dioceses italianas com alguns dos seus padres
e diáconos.
Música de Páscoa na Ig. de Sto António
- 17 de Abril, Domingo, 15.00 horas, Concerto
de Páscoa, pelo CORO da Associação
Cultural GOTA.

Fraternidade O. F. Secular
Esta Fraternidade de Stº António da OFS
está a viver momentos e vida e de festa,
para além da reunião mensal, encontro
de oração, informação, formação e
convívio, que se completa pela
participação na Eucaristia dominical.
Celebraram o seu retiro de Quaresma
com admissões de irmãs e irmãos ao
tempo de formação (Noviciado) e outros
que vão fazer a sua Profissão em 1 de
Maio de 2011, na Eucaristia das 17.00
horas, dia da Beatificação do Papa João
Paulo II.
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Santo António e as crianças
Lembramos uma vez mais a obra de apoio a crianças, adolescentes e jovens
com dificuldades familiares, nascida aqui junto de Stº António: a Obra da
Imaculada Conceição e Stº António, com um lar em Caneças e outro em
Dona Maria (Almargem do Bispo). Por intermédio de Stº António
agradecemos sempre de novo a partilha e solidariedade de tantos amigos
e benfeitores que nos deixam ou enviam as suas ofertas para esta obra.
Mas lembramos também as crianças, trazidas pelos seus pais que pedem
para elas a bênção e protecção de Deus através de Stº António: como um
casal italiano que adoptou em Portugal uma criança, processo devidamente
acompanhado pela Segurança Social e de acordo com as normas legais.
Antes de voltarem para a sua terra passaram por aqui com o seu filho, felizes
e em acção de graças.
Lembramos também outro casal com um bebé mais doente e que lhes dá mais preocupações, em
gesto de fé e devoção.

Aos nossos Amigos e Benfeitores:
Podem enviar as vossas ofertas em cheque, vale postal ou transferência bancária para os
NIB abaixo indicados, mas sempre em nome da

IGREJA DE SANTO ANTÓNIO,
Indicando em carta ou no vale postal o destino da vossa oferta: Igreja de Stº António, Pão
dos Pobres, Obra Imaculada Conceição, Voz de Stº António ou Missões Franciscanas.
Conta da Igreja de Santo António de Lisboa:
Banco: B A N I F – (Banco Internacional do Funchal)
B I C: B N I F P T P L
N I B:0038 0051 0039 6478 7712 0 (em Portugal)
I B AN: PT50 0038 0051 0039 6478 77120 (fora de Portugal)
Conta da Obra da Imaculada Conceição e Stº António:
Caixa Geral de Depósitos, NIB: 0035 0697 0054 5185 1307 2
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Continuamos a agradecer-vos muito reconhecidamente todas as vossas ofertas.
HORÁRIO
.
.
.
.

.
.

Abertura da Igreja às 08h00.
Encerramento da Igreja às 19h00
Visita à Cripta (quarto de Santo António) – todos os dias dentro deste horário,
excepto durante as celebrações.
Celebrações
Missas às - 11h00
Celebrações: -Missas
7h00
-1
17h00
- 19h00 ( sábados, Domingos e Vespertinas).
Oração do terço – pelas 16h00 antes da Missa das 17h00.
issões – Todos os dias (excepto Domingo e 2ª-feira) das 9h30 às 1
2h00 e
Confissões
12h00
Conf
das 15h30 às 1
8h30 .
18h30

