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Saudação de Natal
Amigas(os),
benfeitores e devotos de
Santo António
Ao aproximar-se, mais uma vez,
a celebração do nascimento de
Jesus, também nós vimos até
junto de vós para vos saudar de
modo muito especial neste
tempo do Natal.
Queremos ter-vos presente
nas nossas orações a todos vós,
benfeitores, amigos e devotos,
assim como todos os vossos
familiares. Para todos, por
intercessão de Stº António, pedimos ao
Senhor que vos recompense de toda a
vossa generosidade e bem-fazer.
Continuamos a agradecer, de todo o
coração, tantos amigos, benfeitores e
devotos que, durante todo o ano, nos
têm acompanhado e têm colaborado
com Stº António, de diversas maneiras,
nesta sua igreja e no apoio ao Pão dos
Pobres, à Obra da Imaculada Conceição
e S t º A n t ó n i o , às M i s s õ e s
Franciscanas.
Olhando para a imagem de Stº António
com o Menino ao colo, desejamo-vos as
melhores bênçãos neste tempo de
Natal, com saúde, paz, alegria e
esperança.
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Em nome da Fraternidade
Franciscana e de todos os
colaboradores da nossa igreja,
para todos a nossa saudação
amiga de BOAS FESTAS e
Santo Natal do Senhor, para vós
e vossa família.
O Reitor
da igreja de Sto António
P. Jorge Marques OFM
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Superior Geral
da Ordem Franciscana
visita Santo António
No dia 18 de outubro passado, vivemos aqui
um momento de grande alegria franciscana pois
Fr. José Rodriguez de Carballo, Ministro Geral
dos Franciscanos, e os irmãos Provinciais de
toda a Europa, no primeiro dia da Assembleia
da UMFE (União dos Frades Menores da
Europa), visitaram a nossa igreja, celebraram
Superior Geral OFM, venerando a Relíquia do
a Eucaristia em honra de Stº António e veneram
Santo, no lugar onde Antrónio nasceu.
as suas relíquias. Presidida pelo nosso irmão
Ministro Geral, nela participou o nosso irmão
franciscano D. António Montes Moreira, Bispo emérito de Bragança-Miranda, um bom grupo
de irmãs e irmãos da Fraternidade da OFS de Stº António. No final o Ministro Geral deu-nos a
bênção com a relíquia de Stº António e depois recolheu-se por uns momentos de oração na
pequena cripta que assinala o lugar do nascimento do santo.
Na sua homilia o Ministro Geral, lembrando a vocação franciscana e missionária de Stº António,
referiu que a nossa vocação franciscana é profundamente missionária e, somos chamados, hoje
de novo, a evangelizar e a ser missionários na Europa:
Estou agradecido por poder iniciar este encontro da UMFE neste lugar tão significativo para
todos nós: na casa onde Fernando nasceu – este era o nome de batismo de Stº António. De
facto, como todos sabemos, o Doutor evangélico, o santo de todo o mundo, nasceu em Lisboa,
aqui onde nos encontramos.
O encontro dos Ministros Provinciais da Europa deste ano tem como tema principal a nova
evangelização no nosso continente… Com este projeto nós, Frades Menores da Europa, para
além de responder à nossa vocação missionária - somos uma Ordem missionária - queremos
também responder ao chamamento para a nova evangelização do velho continente, onde
brotaram tantas e tantas vocações missionárias e que agora se torna terra de missão por
causa da secularização que se vive nos nossos povos…
Santo António podia ter ficado tranquilo no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra onde tinha
entrado como Cónego Regrante de Santo Agostinho. Mas,
sentindo-se tocado pelo testemunho dos primeiros mártires
franciscanos em Marrocos, António torna-se Frade Menor
e parte. Queria ir para Marrocos, mas o Senhor leva-o
para Itália. Aí não começa imediatamente a pregar, mas
espera o chamamento do Senhor, chamamento que surge
através de circunstâncias concretas e dos seus superiores.
É a obediência ao chamamento, é a consciência de se sentir
chamado que faz com que se tenha tornado um grande
missionário e um grande apóstolo, “o Santo”…
Levantemo-nos. Caminhemos pelas estradas desta amada
Europa que necessita de discípulos e de missão. Santo
António nos obtenha do Senhor a graça de nos pormos a
caminho. Levantai-vos, ide, a Europa vos chama!
Superior Geral OFM, dá a bênção, no final da
Eucaristia, com o Relicário do osso do braço do Santo.
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Santa Clara de Assis
Inter
net
Internet
Oito séculos de Consagração

A
Família
Franciscana, e
as
Irmãs
Clarissas,
celebramos os
oitocentos anos
da Consagração
de Santa Clara e
Fundação da
Sua Ordem.
Cativada pelo
testemunho de Francisco de Assis, seu
contemporâneo e conterrâneo, decide seguir o seu
estilo de vida. E, no Domingo de Ramos de 1212,
Clara, deixando a riqueza e a família, abandona
a casa paterna, dirigiu-se à Porciúncula, onde
Francisco, na companhia dos frades, a acolhe
cortando-lhe os cabelos e ali mesmo lhe dá o
hábito da penitência. Clara torna-se, assim, o
rosto feminino da Vida e Vocação Franciscana,
numa escuta permanente da voz de Deus e
fidelidade ao Seu chamamento. Para ela, a vida
contemplativa jamais pode ser, na vocação
franciscana, um enclausuramento puro e simples
da pessoa humana, é outro sim olhar o claustro
como o espaço da contemplação que leva à ação.
“O meu claustro é o mundo” dizia Francisco de
Assis. E foi esta a vocação sentida por Clara há 8
séculos e que teimou seguir. Clara, respeitando a
sociedade e a Igreja de então, não deixou de
querer identificar-se com o seu irmão Menor,
Francisco, e seus primeiros companheiros. O
claustro de Clara é o da dignidade da pessoa, do
respeito pelo outro sobretudo os que mais
precisam. As Damianitas, ou Senhoras Pobres de
S. Damião, viviam da oração/contemplação e dela
ganhavam forças para a ação junto dos mais
necessitados que às Irmãs recorriam “por amor
de Deus”.
As forças que lhe vinham da Oração,
contemplação e acção levam-na a defender a Fé,
mesmo doente confia tudo ao Senhor, leva-O
solenemente em Custódia para que os Sarracenos
que atacavam Assis e o Conventinho se pusessem
em fuga, e rezam as crónicas que assim aconteceu.
Clara sabe o DOM a que Deus a havia chamado,
ser Menor entre os Irmãos Menores, na fidelidade
ao projeto testemunhado e vivido por Francisco.
Ela anseia, até ao leito da Irmã Morte corporal,

pela aprovação da Regra das Irmãs de S.
Damião, a primeira escrita por uma mulher, e
que verá aprovada pelo Papa Inocêncio IV na
véspera de sua morte, a 11 de Agosto de 1253.
Ao longo dos séculos muitas alterações se
fizeram sentir na Ordem de Santa Clara, muitas
Regras foram impostas às Irmãs mas o espírito
de Fraternidade, Oração, contemplação e ação
junto e em prol dos outros permanece viva e
cada vez mais pertinente.
Atualmente, em Portugal, as Clarissas estão
presentes em Vila das Aves, Famalicão,
Louriçal, Monte Real, Fátima, Montalvo,
Santarém, Lisboa, Sintra, Funchal, Câmara de
Lobos e São Miguel.
O Domingo de Ramos de 2011 foi estabelecido
por Fr. José Rodriguez Carbalho, Ministro
Geral da Ordem dos Frades Menores, para
abertura das comemorações centenárias a nível
mundial.
Em Portugal o 8º Centenário teve a sua abertura
oficial, a nível de cada Mosteiro, no Domingo
de Ramos, dia 17 de Abril de 2011. O
encerramento será em conjunto e acontecerá
na Peregrinação Nacional da Família
Franciscana a Fátima, nos dias 6 e 7 de Outubro
de 2012.
O santo Padre, em Decreto de 16 de Abril de
2011, concede Indulgência Plenária, nas
condições habituais regularmente observadas
(a Confissão sacramental, a Comunhão
eucarística e a oração pelo Sumo Pontífice),
ganhando-se uma vez ao dia durante o ano
jubilar, em todas as Celebrações solenes em
Assis. Também os idosos
e doentes podem lucrar
em sua casa tal
Indulgência,
se
arrependidos dos seus
pecados se sentirem
unidos
às
Celebrações jubilares
fazendo as Orações
acima referidas.
Hoje como ontem,
Clara continua a
repetir: “não percas de
vista o teu ponto de
partida…” (2 CtIn, 11)
Fr. Albertino Rodrigues OFM
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Visita do Senhor Presidente da República
A vinte e cinco de outubro fomos informados pela
presidência da Câmara de Sintra que a Obra da Imaculada
Conceição e Santo António iria ser visitada por Sua Excia
o Presidente da República na sua deslocação ao Concelho
de Sintra a fim de estar com as crianças e direção da mesma.
Em conformidade com o protocolo pré-estabelecido, no dia
três de novembro, pelas dezasseis horas, o Sr. Presidente da
República, Professor Aníbal Cavaco Silva e sua esposa Dra.
Maria Cavaco Silva, acompanhados pelos presidentes da
Câmara de Sintra – Dr. Fernando Seara – presidente da
Junta de freguesia de Almargem do Bispo – Rui Maximiano
– e suas Vereações, deram-nos a honra de os acolhermos nas instalações de D. Maria.
Estiveram a recebê-los, além das crianças, o provincial dos franciscanos Frei Vítor Melícias, os membros da direção
Frei José Silvestre, Frei José Faria, Frei Paulo Brandão, Irmã Clara e Clementina Dias. Presentes ainda as Irmãs
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora que aqui trabalham, todos os funcionários e colaboradores.
Após um primeiro encontro com as crianças e entrega de um lindo ramo de flores à Senhora Dra. Maria Cavaco Silva,
seguiu a descerrar uma placa em mármore, colocada no novo jardim,
comemorando a primeira vinda de um Presidente da República à nossa
“OBRA”.
Foi de seguida visitar com todo o interesse as instalações principais
procurando entretanto inteirar-se dos nossos objetivos e dificuldades
dentro do contexto atualda nossa sociedade.
A visita terminou em alegre convívio no refeitório onde foi recebido
pelas crianças a cantar o hino da OBRA e lhe foi entregue por uma
criança uma linda salva de prata com o nosso brasão e algumas palavras
recordando esta insigne visita.
Sensibilizado com a homenagem fez questão de se fazer fotografar no
meio das crianças juntamente com a Esposa.

Aos nossos Amigos e Benfeitores

Num gesto da maior simplicidade pegou num
pequeno bolo e disse às crianças: eu já comecei e
elas sentiram o convite para fazerem o mesmo e
começou o banquete. Entretanto outras visitas o
chamavam e despediu-se enquanto elas continuavam
a viver estes momentos fortes à volta das mesas
abundantemente repletas.

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 Int. do Funchal)
B I C: B N I F P T P L
N I B: 003800510039647877120 (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

Fr. Faria

eja
Na nossa Igr
Igreja

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.

.

Celebração da Eucaristia - 11h00 (Diaria)
7h00 (Diaria)
-1
17h00
- 19h00 (Sábados, Domingos e Vespertinas).

.
.

Continuamos a agradecer-vos muito reconhecidamente
todas as vossas ofertas.

Oração do Terço – pelas 16h00
(antes da Missa das 17h00).
Conf
issões – Todos os dias
Confissões
(excepto Domingo e 2ª-feira)
das 9h30 - 1
2h00 e das 15h30 - 1
8h30
12h00
18h30

