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REFLEXÃO E ESTUDO: A Palavra de Deus

E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco (Jo 1, 14).
“Os raios da ira divina transformaram-se em chuva de misericórdia quando o
Verbo se fez carne” (Sto António de Lisboa)
“O Filho saiu de Deus, para que tu saísses do mundo; veio para junto de ti, afim de
tu ires junto d’Ele” (Sto António de Lisboa)

APRESENT
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SAUD
UDAÇÃO
Amigos, benfeitores, colaboradores e devotos de Stº António, leitores da VOZ DE SANTO ANTÓNIO:
De vez em quando realizam-se algumas alterações na vida e fraternidades dos Franciscanos em Portugal, como é
a mudança de irmãos de uma fraternidade para outra. Foi o que aconteceu este ano de 2010, também com esta
Fraternidade de Sto António.
Por isso, a todos vós, amigos, benfeitores, devotos, peregrinos e visitantes deste local do nascimento de Stº
António, irmãs e irmãos da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular, Jovens da JUFRA, Antigos Antonianos,
a todos queremos apresentar-vos a actual composição desta Fraternidade Franciscana:
Fr. Jorge Manuel Ferreira Marques (Guardião e Reitor da Igreja de Sto António)
Fr. José Marques (Vigário)
Fr. Aquiles do Nascimento
Fr. Albertino da Silva Rodrigues
Agradecemos toda a dedicação, entusiasmo, serviço e presença dos irmãos
que fizeram parte desta Fraternidade até agora e que partiram para outras
fraternidades franciscanas e serviços: Fr. Armindo de Carvalho (Varatojo), Fr.
José Santos Ferreira (Faro), Fr. José Silvestre (Externato da Luz e Obra da
Imaculada Conceição e Sto António).
Apreciamos muito e agradecemos todo o empenho e dedicação dos colaboradores da
Fraternidade, Leonor Ferreira e Rosa Silva; dos colaboradores da igreja, Cesaltina Santos
e Manuel Anastácio, assim como a colaboração voluntária de irmãos e irmãs da Fraternidade
da OFS, dos jovens, acólitos, leitores e animadores da Liturgia nas nossas Celebrações.
Agradecemos a todos os amigos e benfeitores de Stº António, do Pão dos Pobres, da Obra
da Imaculada Conceição e Stº António, das Missões Franciscanas: são muitos, de norte a
sul de Portugal e do estrangeiro, bem como todos os que vão passando pela nossa igreja,
bem como os que nos enviam ou deixam as suas ofertas com grande generosidade.
Queremos continuar a viver e a celebrar a fé cristã em comunhão e unidade com a Igreja
local de que fazemos parte: saudamos o Sr. Cardeal Patriarca, D. José Policarpo, e demais
Bispos auxiliares; a Paróquia da Sé Patriarcal com o seu Pároco, Cónego Luís Manuel, as
outras paróquias e comunidades da Vigararia I com o nosso Vigário, P. Mário Rui, os párocos, outros sacerdotes
e diáconos.
Saudamos a Cãmara Municipal de Lisboa com o seu Presidente, Dr. António Costa, Vereadores e todos os
colaboradores, pois contamos com o seu interesse, preocupação e empenhamento em relação à igreja de Stº
António, pois continua a ser um inegável marco religioso, histórico e cultural para a cidade de Lisboa. Saudamos
a Junta de Freguesia da Sé e as instituições sociais e culturais vizinhas.
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Fraternidade Franciscana de Stº António.
P. Jorge Marques

Neste tempo do Natal
celebramos uma vez
mais o nascimento de
Jesus, a Sua vinda ao meio
de nós, à nossa humanidade,
Ele que é a PALAVRA de Deus
para nós, como nos diz o Evangelho
de S. João.
É, pois, uma boa ocasião para
descobrirmos um documento da Igreja
dedicado à Palavra de Deus: a Exortação
Apostólica “Verbum Domini” do Papa Bento XVI
sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da
Igreja. Diz-nos o santo Padre, Bento XVI:
Desejo, através desta Exortação apostólica, que
as conclusões do Sínodo influam eficazmente sobre
a vida da Igreja: sobre a relação pessoal com as
Sagradas Escrituras, sobre a sua interpretação na
liturgia e na catequese, bem como na investigação
científica, para que a Bíblia não permaneça uma
Palavra do passado, mas uma Palavra viva e
actual. Com este objectivo, pretendo apresentar e
aprofundar os resultados do Sínodo, tomando por
referência constante o Prólogo do Evangelho de
João (Jo 1, 1-18), que nos dá a conhecer o
fundamento da nossa vida: o Verbo, que desde o
princípio está junto de Deus, fez-Se carne e veio
habitar entre nós (cf. Jo 1, 14). Trata-se de um texto
admirável, que dá uma síntese de toda a fé cristã.
A partir da sua experiência pessoal do encontro e
seguimento de Cristo, João… «chegou a esta
certeza íntima: Jesus é a Sabedoria de Deus
encarnada, é a sua Palavra eterna feita homem
mortal»... Seguindo o exemplo do Apóstolo João e

dos outros autores
inspirados, deixemonos guiar pelo Espírito
Santo para podermos
amar cada vez mais a
Palavra de Deus. (VD 5).

Numa 1ª parte este documento
fala-nos da Palavra de Deus, pois é
Deus que nos fala; a resposta da
humanidade e o estudo da Palavra de
Deus na Igreja. A 2ª parte fala-nos da
Palavra de Deus e a Igreja, a Liturgia
como lugar especial da Palavra de Deus. A 3ª
parte fala-nos da Palavra de Deus para o mundo: a
missão da Igreja que é anunciá-la ao mundo, à
humanidade, na diversidade de culturas e no diálogo
inter-religioso.
Exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro
pessoal e comunitário com Cristo, Verbo da Vida
que Se tornou visível, a fazerem-se seus
anunciadores para que o dom da vida divina, a
comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo
inteiro. Com efeito, participar na vida de Deus,
Trindade de Amor, é a alegria completa (cf. 1 Jo 1,
4) (VD 2).

SUGESTÕES DE LEITURA
•

•

Bento XVI, Exortação apostólica pós-sinodal
Verbum Domini sobre a Palavra de Deus na
vida e na missão da Igreja
Carta Pastoral do Cardeal Patriarca de Lisboa,
Nova Evangelização – Um desafio pastoral

Vivamos na alegria este tempo de Natal, acolhendo
Jesus Menino e como Palavra viva para nós.
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1. Peregrinos e visitantes: são muitos os grupos de
peregrinos e visitantes que têm passado pela igreja de
Stº António, com mais intensidade nos meses da
Primavera e Verão, até final de Outubro; mais
raramente nos meses de Inverno. Podemos fazer uma
ideia dos milhares de peregrinos e visitantes, pois neste
ano de 2010, de Janeiro até final de Outubro, já
passaram por aqui cerca de 1650 grupos.
Podemos calcular um total aproximado de 80.000
peregrinos, sem contar as visitas individuais. Estes
peregrinos e visitantes são de muitos países de todos
os continentes: mais grupos da Europa (Itália,
Espanha, Polónia, França, Alemanha, Bélgica,
Irlanda, Croácia, Rússia, Lituânia), das Américas
(Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, USA,
Canadá), de África, da Ásia (Coreia do Sul, Japão,
Filipinas, Austrália, Índia, Tailândia, Vietname e
outros). Todo este interesse e devoção manifesta a
universalidade de Santo António que, como sabemos,
estar por todo o mundo. É, de facto, impressionante.
Deixamos uma palavra de apreço e
agradecimento às agências e seus guias turísticos
que incluem a visita à igreja de Stº António nos
seus roteiros turísticos em Lisboa.
2. Natal na igreja de Stº António: vamos celebrar o
Natal ornamentando a fachada da igreja com o
estandarte do Menino Jesus e o
presépio no seu interior .
3. Música de Natal na Ig. de
Sto António: Estão já
programados os seguintes
concertos:
- 12 de Dezembro, Domingo;
15.30 horas, Grupo Coral da
PORTELA
- 19 de Dezembro, Domingo,
15.30 horas, CORO da
Associação Cultural GOTA
4. Missões Franciscanas: Desde já convidamos a
todos os zeladores e amigos das missões a participarem
num fim-de-semana especialmente dedicado à
actividade missionária da Igreja, incluindo os projectos
missionários da Ordem Franciscana e dos
Franciscanos de Portugal, através da UMF – União
Missionária Franciscana. Tome nota: 19 e 20 de
Fevereiro de 2010, nas missas da nossa igreja. Estará
presente o nosso Procurador Nacional da UMF, Frei
Vítor Rafael.
Venha participar.
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Neste pequeno interregno entre as últimas notícias em “Voz de Santo António” e o agora
recomeço da sua publicação apraz-me dizer das várias e profundas mudanças havidas na
nossa instituição.
O Director, cansado após quase 36 anos à frente da Obra, pediu para se ausentar.
Não foi atendido na totalidade, porque ainda ficou como tesoureiro da mesma, mas foi
substituído como Director pelo Frei José Silvestre (franciscano também) muito mais novo,
com outra capacidade de trabalho, mais dinâmico e melhor conhecedor da psicologia da
criança. Começou já as suas funções.
As Irmãs Franciscanas que aqui trabalham connosco foram reduzidas em número e
por isso tivemos de nos socorrer de técnicos leigos mas em maior número para colmatar
a falta das pessoas que aqui viviam permanentemente.
Por exigência da Segurança Social foi criada uma Direcção Técnica constituída por
uma Directora, 2 Psicólogas, 2 Técnicas de Serviço Social, 4 Educadoras Sociais, esta
equipa conta com a colaboração de 11 Auxiliares de Educação, 13 Auxiliares de Serviços
Gerais, 2 Cozinheiras, 1 Fisioterapeuta, 1 Recepcionista, 1 Motorista e 1 Escriturária.
É sem dúvida muita gente para tentarmos dar o melhor possível às nossas crianças e assim as
podermos lançar na sociedade melhor preparadas e com outra dignidade.
Representa ainda um esforço muito grande e um aumento substancial nas despesas, sobretudo nos ordenados
com a agravante da crise em que o nosso país e o mundo se encontram. Confiamos na Providência Divina, que
sempre nos tem acompanhado ao longo destes 58 anos da vida da Obra, com a sua Bênção e a ajuda dos Benfeitores
insignes.
O Frei Silvestre continuará a dar notícias da nossa acção em prol dos mais carenciados sobretudo no plano
familiar e económico com novas ideias e outra dinâmica.
Por tudo seja o Senhor Louvado!
Faria
NOTÍCIAS DA OBRA:

Para todas as pessoas e entidades,
para todos vós, amigos, benfeitores,
colaboradores e devotos de Stº
António, a nossa saudação de Natal:
Boas Festas natalícias, celebrando o
nascimento do Menino que Stº António
sempre traz ao seu colo e nos
apresenta, esse Menino que é Deus
connosco, Deus para nós.

Feliz Natal. Boas Festas.
Contactos e informações: Para todos os que já
utilizam as novas tecnologias da informática, damos
um novo email para comunicarem connosco:
stoantoniolisboa@gmail.com
Na internet existem já algumas páginas
relacionadas com Stº António:
- Basílica de Stº António em Pádua:
www.basilicadelsanto.org
http://www.santantonio.org
http://www.carosantantonio.it/por
http://fratersantoantoniodelisboa.blogspot.com
www.mensageirosantoantonio.com

- 8 de Dezembro, Festa da Imaculada Conceição – Dia da Padroeira da Obra:
11h00 - Eucaristia
12h30 - Almoço
14h30 - Parte Recreativa
- 16 de Dezembro- Ceia de Natal
18h30 - Eucaristia seguindo-se o jantar
AGRADECIMENTO: - A todos os amigos e benfeitores, que ajudam e
apoiam esta Obra da Imaculada Conceição e Sto António, o nosso grande
OBRIGADO, na esperança de podermos continuar a contar com estes e
muitos mais amigos e benfeitores.
A todos PAZ e BEM e votos de Santo Natal.
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HORÁRIO
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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 – antes da Missa das 17h00.
issões – Todos os dias (excepto Domingo e 2ª-feira) das 9h30 às 12h00 e
Confissões
Conf
das 15h30 às 18h30 .

