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AQUI NASCEU SANTO ANTÓNIO

LISBOA

Amigos e benfeitores de Stº António

Aqui estamos junto de vós neste novo ano de 2013 que já vai
avançando rapidamente. Do lugar onde nasceu Stº António
queremos saudar a todos os nossos amigos, devotos, peregrinos,
benfeitores e todos aqueles grupos e pessoas, das mais diversas
partes do mundo que por aqui passaram durante o ano de 2012.
Pois é bom sabermos que visitaram esta igreja de Stº António cerca
de 1900 grupos, numa média total de 95.000 pessoas de muitos
países da Europa (Portugal, Itália, Espanha, Polónia, França,
Alemanha, Áustria, Irlanda, Reino Unido, Croácia, Rep. Checa,
Eslovénia, Grécia, Ucrânia, Rússia, Holanda, Bélgica, Hungria,
Suécia, Suíça, Malta, Roménia...), das Américas do Norte e Latina
(EUA, Canadá, México, Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela,
Guatemala, Argentina, Jamaica, Haiti, Chile…) da Ásia (Índia,
Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Malásia, Burkina Faso, Siri Lanka,
Singapura, Vietname…) da Austrália, de África (Angola, África
do Sul, Egito, Nigéria…).
Igreja de
Santo António
Aqui, através de tantos e tantos peregrinos e visitantes, sentimos
da Sé
muito intensamente a universalidade da Igreja e de Stº António
que, de verdade, é de Lisboa, de Pádua e de todo o mundo.
Aqui estamos para vos acolher, acompanhar, ajudar
espiritualmente, para além daqueles com quem partilhamos o
Pão dos Pobres de Stº António (mais de 100 pessoas e famílias,
3 vezes por semana), da Obra da Imaculada Conceição e Stº
António (com cerca de 60 crianças e jovens), do apoio às
Missões Franciscanas, pois Stº António é também o Padroeiro
da União Missionária Franciscana. Aqui nos ajuda e acompanha
a Fraternidade de Stº António da Ordem Franciscana Secular e
a Associação dos Antigos Antonianos.
Catedral

A todos convidamos a voltar sempre de novo e a vir, sempre
que possível, até esta igreja de Stº António à Sé, em Lisboa.
Para todos a certeza da nossa oração por intercessão de Stº
António e a nossa saudação franciscana de PAZ e BEM.
O Reitor e a Fraternidade Franciscana (OFM)
Fr. Jorge Marques
Ordem Franciscana
íncia Portuguesa da
Propriedade: Prov
e Marques OFM
Direcção: Fr. Jorg
tónio à Sé
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Voz de Santo António

Janeiro/Fevereiro

VISITADOR GERAL EM
SANTO ANTÓNIO
No dia 22 de belíssima vista sobre a cidade e o rio Tejo. Descemos ao
janeiro deste ano claustro onde se fazem grandes escavações pondo a
de 2013, a descoberto vestígios do tempo dos Romanos e dos
Fraternidade de Muçulmanos, bem como do grande terramoto de 1755.
Stº António à Sé Realçamos a visita à belíssima Sacristia onde se podem
recebeu a visita ver duas imagens de Stº António, uma em pedra e outra
do
irmão, em madeira representando, esta última, o Santo com
Visitador Geral, trajes de menino de coro e com o Menino Jesus nos
Fr. José González braços, bem como uma enorme tela pintada
G o n z á l e z , representando o Santo vestido de menino de coro
CRIPTA: Fr. José González
nomeado pelo ajoelhado diante da Virgem Maria. Também aqui na
venera uma Relíquia de Stº
Ministro Geral, Sacristia, o Visitador, pôde ter nas suas mãos a Relíquia
António no lugar onde o Santo
no âmbito da de um osso de Stº António, oferecida pela Basílica de
nasceu
Visita Fraterna e Pádua em 1995 e que atualmente preside à Solene
Canónica preparatória para o próximo Capítulo Procissão no dia de Stº António. Ainda na Catedral, e
Provincial que decorrerá na semana a seguir à Páscoa. neste dia em que se celebra o Mártir S. Vicente –
Chegado a Santo António, o Visitador, acompanhado Padroeiro da Diocese - pudemos ver e venerar alguns
pelo Guardião, Fr. Jorge Marques e por Fr. Albertino ossos deste Mártir do início do séc. IV.
Rodrigues, desceu até à Igreja, para uma breve visita Pelas 17h00, celebrámos, em Stº António, a habitual
aos espaços da mesma. Deteve-se, de forma especial na Eucaristia solene das terças-feiras com devoção
Cripta, que marca o lugar onde Santo António nasceu. antoniana. Como habitualmente, presidiu Fr. Albertino
Aí ajoelhado, no mesmo genuflexório onde, em 1982, concelebrando o Fr. Jorge Marques e Fr. José Gonzalez.
rezou o Beato João Paulo II, por um longo momento de Fr. Albertino, logo ao início da Eucaristia, exprimiu
silêncio fez a sua oração e veneração à Relíquia de um palavras de acolhimento ao Visitador, explicando a todos
osso de Stº António que neste local se venera. Fr. Jorge quantos enchiam o templo o porquê desta visita e qual a
Marques, foi explicando a importância deste local, o missão de Fr. José Gonzalez neste dia nesta nossa
quanto é visitado por milhares de peregrinos ao longo Fraternidade de Stº António. Fr. Albertino referiu que
do ano recordando que ali seria, de acordo com a estando este nosso irmão aqui neste dia, em nome do
tradição, o quarto da casa dos pais de Stº António onde Ministro Geral, então hoje poderíamos dizer que temos
este terá nascido e que, tal como o altar maior da igreja, S. Francisco aqui connosco na pessoa do Visitador Geral.
foi preservado no terramoto de 1755, tendo sido No final da Eucaristia, como habitualmente às terçasposteriormente transformado em pequena Cripta/ feiras, a Relíquia maior do Santo veio para o altar e,
depois de breves momentos de oração e silêncio, rezouoratório.
De seguida deu-se início ao diálogo com os irmãos. Pelas se o Responso de Stº António, dando-se em seguida a
12h30 tivemos um almoço fraterno e muito bem bênção com a Relíquia. Fr. Albertino entregou o Relicário
preparado onde, com Fr. José Gonzalez e Fr. Luís de ao Fr. José Gonzalez para que hoje, de forma especial,
Oliveira (secretário), estiveram presentes os irmãos da fosse o irmão Visitador a levá-lo para que os muitos fiéis
Fraternidade, Fr. Jorge Marques, Fr. José Marques e Fr. e devotos do Santo pudessem aproximar-se para a
Albertino Rodrigues e ainda a irmã Leonor Ferreira, os venerar. Assim, desta forma tão solene e rica em
nossos colaboradores: Rosa Silva, Manuel Anastácio, sentimentos de devoção, terminámos a Eucaristia.
Cesaltina Serôdio, Pedro Ferreira e Rosa Osório. Este Depois os três irmãos da Fraternidade reuniram com o
encontro, à volta da mesa fraterna, foi um momento Visitador Geral, na sala do sub-coro. O Visitador Geral
importante de diálogo e convívio entre todos servindo, deu início a este encontro lendo o texto da Legenda
ao mesmo tempo, para que o Visitador pudesse conhecer Perusina, nº 67, recordando depois o valor da nossa
vocação e missão tomando alguns trechos desta legenda
quem colabora connosco aqui em Stº António.
Após o almoço, Fr. Jorge Marques e Fr. Albertino para reflexão. Agradeceu aos irmãos o serviço que
Rodrigues, acompanharam Fr. José Gonzalez numa visita prestam neste lugar e santuário tão especial, berço de Stº
António, encorajando a que não
à Sé Catedral. Esta visita inicioudesanimemos no caminho que
se no Batistério, onde ainda hoje
Deus nos pede que sigamos. O
se encontra a Pia Batismal onde
Guardião, Fr. Jorge Marques,
Stº António foi batizado com o
agradeceu em nome da
nome de Fernando Martins de
Fraternidade a visita e as palavras
Bulhões. Seguidamente visitámos,
de amizade e encorajamento por
entre várias coisas, a belíssima
parte de Fr. José Gonzalez, e desta
capela do Santíssimo, o museu/
forma simples e fraterna deu-se por
tesouro da Sé onde se pode ver, nas
encerrada a Visita Canónica a esta
escadas que aí conduzem, cravada
Fraternidade Franciscana de Stº
em pedra, uma Cruz que se diz ter
António à Sé, em Lisboa.
sido feita pelo próprio dedo do Fr. José González, Fr. Albertino Rodrigues
Santo, quando era acometido pelas
e Fr. Jorge Marques no fim da Eucaristia
tentações. Subimos aos terraços da
dando início à veneração da Relíquia
Fr. Albertino Rodrigues OFM
Catedral de onde se vislumbra uma
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Voz de Santo António
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Os primeiros mártires franciscanos e a vocação
franciscana e missionária de Santo António
Ao retomar-se,
no Capítulo Geral de
1219, o tema das
Missões, o grande
sonho de Francisco
assume
nova
concretização
na
escolha de meia dúzia
de Frades Menores para
a Missão de Marrocos:
Vital, Berardo, Pedro,
Acúrcio, Adjuto e Otão.
Fr. Vital adoece em
Aragão e volta para trás.
Os restantes cinco
prosseguem viagem por Coimbra, Lisboa, Sevilha e
Marrocos.
O Miramolim chamava-se então Abu-Yakub, filho
de Mohammed-ben-Nasser, que tinha sido derrotado em
Navas de Tolosa em 1212 e o fizera perder toda a vontade
de combater os cristãos. Além disso, pusera à frente do
seu exército o Infante D. Pedro de Portugal, entrado em
Marrocos ao serviço dos muçulmanos depois dum litígio
com o Rei, seu irmão.
Os cinco frades menores foram convidados, mais
de uma vez, a desistir da pregação, mas insistiram e
acabaram por serem martirizados a 16 de Janeiro de 1220.
D. Pedro tratou de mandar para Coimbra os restos mortais,
onde a Rainha D. Urraca, com o povo, os recebeu em
triunfo e os sepultou no Mosteiro de Santa Cruz.
Nesse Mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santo
Agostinho morava Fernando de Bulhões, já ordenado
sacerdote, o qual, pouco depois, se fez franciscano com o
nome de Fr. António. O relato do martírio foi lido no
Capítulo do Pentecostes de 1221 e no final da leitura
Francisco terá exclamado: Agora posso dizer que tenho
cinco verdadeiros Frades Menores.

TV Santo António
Participe nas nossas Celebrações ou veja as
gravações das mesmas.
EM DIRETO NO SITE:

http://www.livestream.com/stantonius
16h20 - TERÇO
17h00 - MISSA
Hora de Lisboa
Visite Também:

www.santo-antonio.webnode.pt
facebook - Santo António de Lisboa

A presença dos restos mortais dos cinco
mártires em Santa Cruz de Coimbra definiu a vocação
franciscana e missionária de Fernando Martins,
nascido por 1190 em casa rica situada em frente da
Sé de Lisboa. Andava à procura dos desígnios de Deus
a seu respeito, e percebeu, em 1220, que o seu futuro
era a itinerância dos Frades Menores, já seus
conhecidos do ermitério de Santo Antão dos Olivais,
onde começa por se acolher em meados do ano de
1220. Como fugira do bulício de Lisboa para Coimbra
pelos 20 anos de idade, agora abandona o ambiente
de Coimbra, que troca pela missão de Marrocos no
Outono do mesmo ano.
Fr. António é um intelectual e um Frade Menor.
Durante os poucos meses vividos em Marrocos,
amparado pela colónia portuguesa ali instalada à volta
do Príncipe D. Pedro, a sua pregação não provoca
qualquer impacte nos muçulmanos que o poderão ter
contactado. Mas como os caminhos de Deus acerca
dos homens não coincidem, tanta vez, com os mais
bem intencionados e inteligentes, uma doença
persistente força o missionário a deixar a terra e
regressar à Pátria, aonde não chega porque uma
tempestade leva o barco para as costas da Sicília. Deus,
sem António o saber muito positivamente, destinaralhe outros caminhos
dentro da Igreja e da
Ordem Franciscana.
Conclusão
A presença dos
Frades Menores no
mundo árabe teve
sempre a sua expressão
mais alta na Terra Santa,
hoje ainda com uma
Custódia com perto de
200 Religiosos. Marca
ainda
presença
evangélica em vários
países de maioria muçulmana, com geral bom
entendimento. Na Guiné-Bissau, por exemplo, os
muçulmanos ofereceram em 1966 ao novo Prefeito
Apostólico, Mons. Amândio Neto, um anel rico;
pouco tempo depois, na inauguração de mesquita
grandiosa na capital, a Prefeitura Apostólica fez-se
representar pelo seu Secretário.
O encontro de Religiões para a paz, tão
incrementado pelo Concílio Vaticano II e prosseguido
de maneira exemplar pelos últimos Papas, em especial
por João Paulo II, que a 27 de Outubro de 1986 reuniu
em Assis uma porção de chefes religiosos em ordem
a um bom entendimento mútuo, constitui um
testemunho de que a intuição de Francisco de Assis,
no primeiro quartel do século XIII, estava na linha do
mais autêntico espírito cristão.
Fr. Henrique Pinto Rema, OFM

Visite e divulgue: http://santo-antonio.webnode.pt
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Voz de Santo António

Janeiro/Fevareiro

OFS EM FESTA: Admissões e Profissões
A 2 de dezembro de 2012, a Fraternidade da OFS teve a alegria de
admitir três irmãos: Cristina Maria, Genoveva e Maria José. Estes irmãos
vão agora continuar a sua formação para uma maior descoberta da sua
vocação à Luz da mensagem de S. Francisco, preparando-se para a
posterior Profissão na Ordem Franciscana Secular.
No dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, a
Fraternidade recebeu com muita alegria a Profissão dos irmãos António,
Maria Florinda e José Luiciano.
Estes momentos importantes
da vida fraterna foram
inseridos na Eucaristia das
Cristina, Genoveva e Maria José
17h00, nos dias respetivos, à
qual presidiu o nosso irmão e
Assistente Fr. Jorge Marques OFM, Reitor da Igreja de Santo António,
Eucaristias transmitidas em direto para todo o mundo através da internet.
Aos irmãos e à Fraternidade deixámos palavras de coragem e estímulo no
sentido de continuarmos a ser sinais de esperança para o mundo atual, ao
jeito de S. Francisco e de Stº António, Fraternidade à qual pertencemos,
procurando viver cada dia a aleghria da nossa vocação na Fraternidade
em comunhão e partilha, concretizando o nosso sentido de pertença a esta
grande Família Franciscana.
António, Florinda e Luciano

Irmã Rosa Araújo

(Ministra da Fraternidade OFS)

Santo António na Web

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

- http://fratersantoantoniodelisboa.blogspot.com
- Basílica de Stº António em Pádua:
www.basilicadelsanto.org
www.santantonio.org
www.carosantantonio.it/por
- Mensageiro de Santo António:
www.mensageirosantoantonio.com
- Grottes de Saint Antoine, França:
www.fratgsa.org
- Santuário de St. António, Itália:
www.santantoniogemona.it

HORÁRIO

Na nossa Igreja

.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
Celebração da Eucaristia - 11h00 (Diaria)
7h00 (Diaria)
-1
17h00
- 19h00 (Sábados, Domingos e Vespertinas).
.Oração do Terço – pelas 16h00
(antes da Missa das 17h00).
Conf
issões – Todos os dias
.Conf
Confissões
(excepto Domingo e 2ª-feira)
das 9h30 - 1
2h00 e das 15h30 - 1
8h30
12h00
18h30

