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Santo António de Lisboa

O santo que desafia os cristãos
a aproximarem-se da Palavra de Deus
Eram milhares. Todos queriam
lembrar o santo, pedir um
desejo e deixar-lhe uma flor. No
dia de Santo António, 13 de
Junho, a freguesia da Sé
encheu-se de fiéis que quiseram
celebrar o padroeiro secundário
de Portugal e padroeiro
principal da cidade de Lisboa.
Na Igreja de Santo António de
Lisboa, D. Joaquim Mendes
presidiu à Eucaristia. “É
admirável como, após setecentos
e oitenta anos da sua morte, o
celebramos, invocamos e
sentimos vivo e presente entre
nós. É que os Santos não
morrem, mas vivem em Deus, e
estão presentes junto de Deus
com a sua intercessão e próximos
de nós com a sua solicitude,
estimulam-nos com o exemplo da sua vida e da sua
santidade à fé, à esperança e à caridade, ao seguimento
de Cristo, à realização da nossa vocação à santidade”.
Santo António “assumiu a sua vida e a sua vocação de
cristão como um caminho de santidade, que empreendeu
com fé e com determinação desde os primeiros ano”,
acrescentou o Bispo Auxiliar de Lisboa. “Na vida de Santo
António verificamos que a santidade é uma divina
aventura, de quem se mete pelos caminhos de Deus, e se
deixa conduzir pelo seu Espírito”, referiu D. Joaquim
Mendes.
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Nesta Festa de Santo António, foi
também sublinhada a actualizada
do santo. “O tempo em que
vivemos tem muito de semelhante
com o tempo em que viveu Santo
António: um tempo de
descristianização, de afastamento
e de alheamento de Deus. Muitos
dos homens e mulheres do nosso
tempo vivem como se Deus não
existisse. “Num mundo que
frequentemente sente Deus como
supérfluo e estranho”, os cristãos
são desafiados pelo exemplo de
Santo António a aproximarem-se
mais da Palavra de Deus, a
conhecê-la, a estudá-la a meditála e a vivê-la, para a poderem
anunciar e testemunhar”.

D. Joaquim Mendes terminou
lembrando a influência do santo
na vida de muitos cristãos. “Não
há cidade ou aldeia do orbe
católico que não tenha um altar ou
uma imagem de Santo António. A sua imagem
tranquilizadora e serena ilumina com o seu sorriso milhões
de casas cristãs, alimentando a fé, a confiança e a
esperança na providência de Deus”.
Da parte da tarde, uma procissão reuniu milhares de fiéis
perlas ruas de Alfama. Na conclusão da procissão, D.
Joaquim Mendes convidou a imitar Santo António: “A
verdadeira devoção leva à imitação: sentimo-nos também
interpelados com o exemplo da sua vida, com a sua
santidade e pelos seus escritos, onde sobressai o vigor e a
beleza do Evangelho e onde ele nos recorda as grandes
verdades da fé e da salvação, nos chama à conversão
aos caminhos de Deus e nos convida a assumir o
Evangelho como regra de vida e a grande força para a
transformação social, que tanto necessitamos”.
(Fonte: Patriarcado de Lisboa)
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ESPÍRIT
O DE ASSIS (1986-2011) - 25 ANOS
ESPÍRITO
Na sua Mensagem para o Dia
Mundial da Paz de 2011, Liberdade
religiosa, caminho para a paz, o
Papa Bento XVI fez já referência a
esta iniciativa de oração e reflexão
de todas as religiões em favor da
paz para a humanidade:

ASSIS
Porciúncula 1986

Em 2011, tem lugar o 25º
aniversário da Jornada Mundial de
Oração pela Paz, que o Venerável
Papa João Paulo II convocou em
Assis em 1986. Naquela ocasião, os
líderes das grandes religiões do
mundo deram testemunho da religião como sendo um factor de união e paz, e não de divisão e conflito. A
recordação daquela experiência é motivo de esperança para um futuro onde todos os crentes se sintam e
se tornem autenticamente obreiros de justiça e de paz.
E foi na saudação do Angelus de 1 de Janeiro de 2011 que o Papa anunciou a sua intenção de renovar esta
iniciativa:
No próximo mês de Outubro, irei como peregrino à cidade de são Francisco, convidando os irmãos
cristãos das diferentes confissões, os expoentes das tradições religiosas do mundo e, idealmente, todos os
homens de boa vontade, a unir-se neste caminho com o objectivo de recordar aquele gesto histórico
desejado pelo meu Predecessor e de renovar solenemente o empenho dos crentes de cada religião a viver
a própria fé religiosa como serviço para a causa da paz. Quem está a caminho rumo a Deus não pode
deixar de transmitir paz; quem constrói a paz não pode deixar de se aproximar de Deus. Convido-vos a
acompanhar desde já esta iniciativa com a vossa oração.
A Família Franciscana tem procurado manter viva esta iniciativa que ficou vulgarmente conhecida pelo
Espírito de Assis. Assim, a Conferência da Família Franciscana enviou já uma breve carta a convidarnos para celebrarmos este aniversário:
Caros irmãos e irmãs,
Que Senhor vos conceda a Paz!
Durante mais de um ano, a Conferência da Família Franciscana (CFF) tem discutido sobre o modo de
comemorar o 25° Aniversário do Dia Mundial de Oração pela Paz, que aconteceu em Assis em 27 de
Outubro de 1986. Tendo como base a celebração, João Paulo II tornou popular o evento do Espírito de
Assis. Este gesto tem inspirado grandes esforços na busca de promover a paz e o diálogo, pelo menos,
durante um quarto de século. Gostaríamos de
reforçar o nosso compromisso com a paz e o diálogo,
encorajando toda a Família Franciscana a
celebrar esse importante aniversário.
(…) Convidamos toda a Família Franciscana
aniversário. Estamos conscientes de que,
promovido celebrações anuais em memória
continuidade.
(…) Irmãos e irmãs, o legado de
escolher Assis como o lugar do evento
Espírito de Assis. Rezemos para que,
possamos ser inspirados a renovar o
nos conduz a curar as feridas que
do 25° aniversário do Espírito de
vida e os nossos trabalhos. Como
testemunho e serviços vibrantes na

a se preparar para celebrar este importante
durante vários anos, muitos de vós já tendes
deste evento e gostaríamos de encorajar a sua
Francisco e Clara guiaram o Santo Padre a
original, tornando-se conhecido como O
durante a celebração deste aniversário,
espírito dos nossos Santos Fundadores, que
afligem o mundo hoje. Que a celebração
Assis possa ajudar-nos a revitalizar a nossa
Francisco e Clara, possamos oferecer
construção de um mundo mais justo e pacífico.
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Programa do ENCONTRO INTER-RELIGIOSO - Assis, a 27 de Outubro de 2011
- Viagem de comboio de Roma para Assis, com o Papa e
as delegações convidadas
- Basílica de Santa Maria dos Anjos: Momento de
comemoração dos encontros anteriores e de
aprofundamento do tema deste novo encontro
- Refeição simples, no espírito de estar juntos em
fraternidade e em união com tantos homens e mulheres
que não conhecem a paz
- Tempo de silêncio, de reflexão e oração
- Caminhada até à Basílica de S. Francisco, peregrinação
em silêncio para simbolizar o caminho da humanidade na busca assídua da verdade, da justiça e
da paz
- Momento conclusivo da Jornada, junto à Basílica de S. Francisco, com renovação solene do

Compromisso comum pela Paz.
(Para mais informações ver: http://spiritodassisi.wordpress.com/portugues)

Frei José Augusto de Faria: 60 anos de Sacerdócio
No dia 22 de julho, na Igreja de Santo António á Sé (Lisboa), celebrou 60 anos de uma vida sacerdotal
entregue à missão e à solidariedade social, o franciscano José Augusto de Faria. Irmãos na profissão e no
sacerdócio, amigos e familiares, juntaram-se em eucaristia de louvor pelos frutos do seu apostolado.
São suas as seguintes palavras: «Há sessenta anos pegaste neste frágil barro humano para o transformar e lhe
confiar a missão que recebeste do Pai! «Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós». Abismado
pela grandeza do dom divino só posso ter uma atitude de louvor (Magnificat) e de contrição (De profundis)
por tudo quanto me deu, a que dignidade me guindou e o quão pouco realizei nestes longos anos. A todos os
que me ajudaram a encontrar e a seguir o caminho da vida franciscana, e do sacerdócio, (Pais, Professores e
Mestres) e a todos os companheiros de viagem um cântico de ação de graças e de louvor (Te Deum Laudamus)»
Frei José Augusto de Faria nasceu a 08 de julho de 1927 no Olival - Vila Nova de Ourém, professou na
Ordem Franciscana a 08 de Setembro de 1945, fez votos perpétuos a 08 de Dezembro de 1948. Foi ordenado
sacerdote a 22 de Julho de 1951.
Iniciou a sua vida pastoral como diretor da Juventude Antoniana, na Igreja de
Santo António-à-Sé (Lisboa). Mas logo, em meados de 1954, partiu para
Moçambique, iniciando a atividade pela Missão da Barada, onde, mais tarde
(de 1961 a 1973), seria superior. Trabalhou ainda na Machanga e em Vila
Pery. De 1973 a 1974 foi o superior em Amatongas.
Regressado a Portugal, em Dezembro de 1974, foi pároco de São
Cristóvão e São Lourenço (Lisboa), e director da Obra da Imaculada
Conceição e Santo António (OICSA), onde promoveu, ampliou e
consolidou aquela obra assistencial.
Nomeado Ecónomo da Província no sexénio de 1998 a 2004, sem
nunca deixar a direção da OICSA, ajudou na reforma administrativa
da Província. Hoje, a residir no Convento da Imaculada Conceição
(Luz - Lisboa), continua a ser Irmão com os Irmãos e pastor ao serviço
de todos, nomeadamente dos mais pequenos, necessitados e
desprotegidos.
(Fonte: http://www.ofm.org.pt)
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Acolhe «Generali Solidário»

A 02 de julho deste ano, um grupo de cerca de 180 funcionários e colaboradores do
Grupo Segurador GENERALI, deslocou-se às instalações da Obra da Imaculada
Conceição e Santo António, em Dona Maria (Almargem do Bispo), para a 3.ª Edição
do «Generali Solidário»
A Obra da Imaculada Conceição e Santo António, foi a instituição selecionada para a
edição de 2011. Esta Instituição Particular de Solidariedade Social da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana - OFM) acolhe crianças dos três aos dezanove
anos.
Divididos por grupos de trabalho, dedicaram o dia à pintura dos quartos e de outros espaços comuns, e ao
enfeitar dos jardins, com a plantação de plantas e arbustos. E porque era conveniente que as crianças fossem
também atores nesta ação, muitas foram as que, com o seu engenho e arte, desenharam, pintaram, e, fazendo,
aprenderam, novas técnicas e habilidades.
E tudo terminou em alegre churrasco, que o trabalho faz fome,
e todo «trabalhador merece o seu salário», nem que seja um
simples sorriso e um radiante «bem-hajam»!
O «Generali Solidário» é um projeto de responsabilidade e
solidariedade social que a Generali e os seus colaboradores
têm abraçado com enorme orgulho e satisfação. Uma
iniciativa que reflete os valores sociais e culturais da
companhia. Através do envolvimento, solidariedade e
criatividade dos colaboradores Generali, são desenvolvidas
diferentes tarefas de recuperação dos espaços das instituições
apoiadas, proporcionando assim alegria e melhores condições
a quem mais necessita.

(Fonte: www.ofm.org.pt)

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

