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A caminho da FESTA
de SANTO ANTÓNIO
Amigos, devotos e benfeitores de Santo António
Nestes meses vivemos momentos surpreendentes da vida
da Igreja: a renúncia do agora Papa emérito Bento XVI e
a eleição do Papa Francisco, tendo escolhido este nome
lembrando-se de S. Francisco de Assis e da sua predileção
pelos mais pobres.
Também nós dizemos: OBRIGADO, Papa emérito
Bento XVI!
BENVINDO, Papa Francisco.
Desde o início que este Papa manifestou um carinho
especial pelos Franciscanos, convidando jovens
franciscanos do Convento do Monte Alverne para o
acolitarem na missa do início do seu ministério de Papa,
no dia de S. José, 19 de Março. Também em Abril acaba
de nomear o nosso irmão Fr. José Rodriguez Carballo,
até agora Ministro Geral da Ordem Franciscana, para um
serviço importante no Vaticano, chamando-o a ser
arcebispo, sendo ordenado em 18 de Maio de 2013.
Entretanto, continuando a viver este Tempo Pascal, até à
festa do Pentecostes, começamos já a pensar na
organização da nossa grande FESTA de Santo António,
como habitualmente no seu dia 13 de Junho, feriado na
cidade de Lisboa, bem como em outras localidades do
nosso país e pelo mundo fora.
Sabemos que muitos de vós gostam de vir participar,
mesmo vindo de longe. Também sabemos de outros que
não podem vir, mas estão unidos a nós e até podem
acompanhar as nossas missas através da internet.
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
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Santo António e a Páscoa

Eis-nos, irmãos caríssimos, reunidos nesta ressurreição
pascal.
Nós vos pedimos que, junto às santas mulheres,
compreis os perfumes das virtudes com o dinheiro da
boa vontade, com o qual possais ungir os membros
de Cristo mediante a suavidade da palavra e o odor
do bom exemplo, recordeis a vossa morte e entreis
no túmulo da celeste contemplação, onde vereis o Anjo
do grande conselho, o Filho de Deus sentado à direita
de Deus Pai.
Ele, na ressurreição geral, quando vier julgar este
século por meio do fogo, aparecer-vos-á glorioso,
não só dez vezes mas sempre; vê-lo-eis tal qual é,
gozareis com ele e reinareis com Ele eternamente e
pelos séculos dos séculos.
Isto se digne conceder-nos Aquele que ressuscitou
dos mortos, a quem é devida honra e glória, império e
poder no céu e na terra, eternamente e pelos séculos
eternos.
Diga toda a alma fiel nesta alegria pascal: Amen.
Aleluia.
Santo António, 3.º Sermão depois da Páscoa, 16
(Isento de registo na ERC ao abrigo da alínea a) do
nº 1 do artº 12º do DR 8/99, de 9/10, com as alterações
introduzidas pelo DR nº 2/2009, de 27/1)
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Voz de Santo António

OBRIGADO
SANTO PADRE

Março/Abril

BENTO
XVI

“Depois de ter examinado repetidamente a minha
consciência diante de Deus, cheguei à certeza de
que as minhas forças, devido à idade avançada, já
não são idóneas para exercer adequadamente o
ministério petrino (…) tenho de reconhecer a minha
incapacidade para administrar bem o ministério que
me foi confiado. Por isso, bem consciente da
gravidade deste acto, com plena liberdade, declaro

que renuncio ao ministério
de Bispo de Roma,
Sucessor de São Pedro,
que me foi confiado pela
mão dos Cardeais em 19
de Abril de 2005”.

CRIPTA: Fr. José González venera
Relíquia
Stº António
Foiuma
com
estas de
palavras
que,nono Vaticano, a 10 de Fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI comunicou aos
lugar onde o Santo nasceu
Cardeais e ao mundo a sua renúncia à Catedra de Pedro. O primeiro sentimento foi o da gratidão pela
forma como, Bento XVI, administrou o bem tão grande que lhe fora confiado. Bento XVI deixa-nos o
testemunho da sua fé e da sua entrega. Continuamos a dizer-lhe: OBRIGADO SANTO PADRE!

BEM VINDO PAPA FRANCISCO
13 de março de 2013, ao cair da tarde, os milhares de peregrinos
e o mundo inteiro viram sair fumo branco da chaminé da Capela
Sistina. “HABEMUS PAPAM!”
Quem seria o novo Papa? De onde viria? Seria um dos mais
prováveis? Que nome adotaria?
Em latim foi anunciada a boa notícia: Jorge Mario Bergoglio,
até agora Arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, é o 266.º
Sucessor de Pedro e escolhera chamar-se Francisco.
Já na varanda central da Basílica de S. Pedro, no Vaticano, O
Papa Francisco dirige-se à multidão desta forma:
“Irmãos e irmãs, boa-noite!
Vós sabeis que o dever do Conclave era dar um Bispo a Roma.
Parece que os meus irmãos Cardeais tenham ido buscá-lo quase
ao fim do mundo… Eis-me aqui! Agradeço-vos o acolhimento:
a comunidade diocesana de Roma tem o seu Bispo. Obrigado!
E, antes de mais nada, quero fazer uma oração pelo nosso
Bispo emérito Bento XVI. Rezemos todos juntos por ele, para
que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o guarde.
…E agora iniciamos este caminho, Bispo e povo... este caminho
da Igreja de Roma, que é aquela que preside a todas as Igrejas
na caridade.
E agora quero dar a Bênção, mas antes… antes, peço-vos um
favor: antes de o Bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis
ao Senhor para que me abençoe a mim; é a oração do povo,
pedindo a Bênção para o seu Bispo. Façamos em silêncio esta
oração vossa por mim”.
E depois deu a bênção “Urbi et orbi”.

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

Visite e divulgue: http://santo-antonio.webnode.pt
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PORQUÊ FRANCISCO?
O Papa explica:
A 16 de março de 2013, três dias depois de ser eleito,
na audiência aos representantes dos meios de
comunicação social, depois de ler o seu discurso, o Papa
Francisco, enrolando as folhas, pela primeira vez explica
o PORQUÊ DO NOME FRANCISCO?
“Alguns não sabiam
por que o Bispo de
Roma se quis chamar
Francisco. Alguns
pensaram
em
Francisco Xavier, em
Francisco de Sales, e
também
em
Francisco de Assis.
Deixai que vos conte
como se passaram as
coisas. Na eleição,
tinha ao meu lado o
Cardeal Cláudio
H u m m e s
(franciscano),
arcebispo emérito de
São Paulo e também
prefeito emérito da Congregação para o Clero: um
grande amigo, um grande amigo! Quando o caso
começava a tornar-se um pouco «perigoso», ele
animava-me. E quando os votos atingiram dois terços,
surgiu o habitual aplauso, porque foi eleito o Papa. Ele
abraçou-me, beijou-me e disse-me: «Não te esqueças
dos pobres!» E aquela palavra gravou-se-me na
cabeça: os pobres, os pobres. Logo depois,
associando com os pobres, pensei em Francisco de
Assis. Em seguida pensei nas guerras, enquanto
continuava o escrutínio até contar todos os votos. E
Francisco é o homem da paz. E assim surgiu o nome
no meu coração: Francisco de Assis. Para mim, é o
homem da pobreza, o homem da paz, o homem que
ama e preserva a criação; neste tempo, também a
nossa relação com a criação não é muito boa, pois
não? [Francisco] é o homem que nos dá este
espírito de paz, o homem pobre... Ah, como eu queria
uma Igreja pobre e para os pobres! Depois não
faltaram algumas brincadeiras... «Mas, tu deverias
chamar-te Adriano, porque Adriano VI foi o reformador;
e é preciso reformar...». Outro disse-me: «Não! O teu
nome deveria ser Clemente». «Mas porquê?».
«Clemente XV! Assim vingavas-te de Clemente XIV
que suprimiu a Companhia de Jesus!». São
brincadeiras... Amo-vos imensamente! Agradeço-vos
por tudo o que fizestes. E, pensando no vosso trabalho,
faço votos de que possais trabalhar serena e
frutuosamente, conhecer cada vez melhor o Evangelho
de Jesus Cristo e a realidade da Igreja. Confio-vos à
intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Estrela
da Evangelização. Desejo o melhor para vós e vossas
famílias, para cada uma das vossas famílias. E de coração
a todos concedo a minha bênção. Obrigado.

Franciscanos
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acolitam
o Papa

No dia 19 de março, Solenidade de S. José, na Missa de
entronização do Papa e início oficial do seu pontificado,
14 franciscanos (OFM) do Monte Alverne, Santuário que
guarda o lugar onde a 17 de setembro de 1224, S.
Francisco de Assis recebeu os estigmas de Jesus Cristo,
assistiram ao Papa como acólitos. Esta escolha para com
os filhos de S. Francisco chegou através de um
telefonema oficial do Vaticano em nome do Sumo
Pontífice.

Geral OFM nomeado pelo Papa
No passado dia 06 de abril 2013, o Papa Francisco
nomeou o Ministro Geral da Ordem dos Frades
Menores (Franciscanos), e 119.º sucessor de S.
Francisco de Assis, Frei José Rodriguez Carballo,
como novo secretário da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de
Vida Apostólica, elevando-o também à “dignidade
de arcebispo”. Natural de Espanha (Galiza), foi
Ministro da Província de Santiago de Compostela, e
será Ordenado Bispo na Catedral de Santiago de
Compostela no dia 18 de maio, vésperas da
Solenidade de Pentecostes, pelo Cardeal Tarcísio
Bertone, Secretário de Estado de Sua Santidade.
Ao nosso irmão Bispo, D. José Carvallo, a nossa
saudação e a certeza de que aqui em S. António,
lugar que recentemente visitou, rezamos pela sua
nova missão na Igreja.

Papa Francisco e Fr. José Rodriguez Carvallo

Bispos convidam o Papa a visitar Assis
No dia 23 de abril, durante o encontro com os Bispos
italianos da região da Úmbria, o Bispo de Assis
convidou o Papa a visitar Assis. O Papa mostrou-se
“muito interessado” no convite e referiu-se ao Santo
de Assis por diversas vezes, destacando a sua atenção
aos pobres e à natureza.
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FESTA DE
SANTO ANTÓNIO
13 DE JUNHO Celebrações

1 a 12 de Junho
Solene Trezena preparatória.
Nas missas das 11h00 e 17h00,
reflexão por Fr. Daniel Teixeira, OFM

* Missas às 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00.
* 12h00 Missa Solene presidida por
D. Joaquim Mendes
Bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa.
* 15h00 Missa na Sé Patriarcal
* 17h00 Solene Procissão
pelas ruas de Alfama,
mensagem final do Senhor Bispo,
Hino de Ação de Graças
frente à Sé Patriarcal
e recolha da Imagem do Santo.
* 20h00 Missa Solene de encerramento

A Eucaristia Solene das 12h00 e o final da Procissão, frente à Sé,
será animada liturgicamente pelo Coro litúrgico do Seminário
Franciscano da Luz, sob a direção de Fr. Albertino Rodrigues OFM.

Aos nossos Amigos e Benfeitores

2 de Junho
Corpo de Deus
Missas às 11h00 e às 19h00

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.

Relíquia de S. António
que se venera nesta Igreja

HORÁRIO

eja
Na nossa Igr
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 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
Confissões
(excepto Domingo e 2ª-feira)
das 9h30 - 12h00 e das 15h30 - 18h30

