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CANONIZAÇÃO DOS BEATOS FRANCISCO E JACINTA, 
VIDENTES DE FÁTIMA

O Papa Francisco aprovou no dia 
23 de Março o milagre necessário 
para a canonização dos Beatos 
Francisco e Jacinta Marto, 
videntes de Fátima, anunciou a 
sala de imprensa da Santa Sé.
A canonização de Francisco 
(1908-1919) e Jacinta Marto (1910-
1920), beatificados em 13 de 
Maio de 2000 pelo Papa João 
Paulo II, em Fátima, dependia do 
reconhecimento de um milagre 
atribuído à sua intercessão.
A data e local para a cerimónia de 
canonização serão decididos no 
próximo consistório (reunião de 
cardeais), no Vaticano, marcado 
para 20 de Abril.
A divulgação do decreto que 
reconhece um milagre atribuído 
à intercessão dos Beatos 
Francisco e Jacinta Marto foi feita 
hoje, após uma reunião do Papa 
com o cardeal Angelo Amato, 
prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos.
O estudo refere-se a uma cura de 

EDITORIAL

 “Um Povo com Muitos 
Rostos” foi o lema da nossa 
MISSÃO VICARIAL DE 2017. 
A Missão não terminou: 
continua! Devemos 
permanecer e caminhar 
como um povo com 
muitos rostos à volta de 
Jesus Cristo, peregrinando 
com Maria, a Senhora de 
Fátima. Que os dias de 
Missão que vivemos nos 
estimulem a aprofundar a 
nossa identidade enquanto 
comunidade cristã!
Aproxima-se a celebração 
da SEMANA SANTA, o tempo 
mais solene e profundo 
do Ano Litúrgico. Neste 
Boletim, encontrareis o 
programa dessa Semana.
A EUCARISTIA, nossa Páscoa 
Semanal, é a atualização 
real do Mistério Pascal 
da Morte e Ressurreição 
de Jesus. Como ajuda 
para percebermos o 
sentido mais profundo da 
Eucaristia, o “Comunidades 
em Movimento” inicia neste 
número o lançamento de 
alguns FASCÍCULOS SOBRE 
O SACRAMENTO DA CEIA DO 
SENHOR. Fazemos votos 
para que estes apoios nos 
levem a vivenciar de forma 
mais participada, ativa e 
consciente o Sacramento 
da Eucaristia!
A TODOS DESEJAMOS UMA 
SANTA E FELIZ PÁSCOA!
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uma criança, natural do Brasil, cuja 
identidade ainda não foi revelada.
Os trâmites processuais para o 
reconhecimento de um milagre, 
por parte do Papa, acontecem 
segundo normas estabelecidas 
em 1983.  A Congregação para 
as Causas dos Santos (Santa Sé) 
promove uma consulta médica 
sobre a alegada cura, para saber 
se a mesma é inexplicável à luz da 
ciência atual, feita por peritos; o caso 
é depois submetido à avaliação de 
consultores teológicos e de uma 
sessão de cardeais e bispos.
A aprovação final depende do 
Papa, que detém a competência 
exclusiva de reconhecer uma cura 
como verdadeiro milagre.
A festa litúrgica dos beatos 
Francisco e Jacinta Marto é 
celebrada pela Igreja no dia 20 de 
fevereiro. Os beatos são dois dos 
pastorinhos videntes de Nossa 
Senhora, em Fátima, no ano de 1917. 
A data coincide com a da morte da 
beata Jacinta.



Seremos missionários?
É uma questão importante que, mais que nunca, nos 

podemos e deveremos pôr no seguimento do que o 
Papa Francisco referiu na sua mais recente exortação 
apostólica, onde afirma que somos missão nesta terra.

A semana dedicada à Missão Vicarial, evento que 
acontece há 11 anos na Vigararia de Loures-Odivelas, 
da qual a comunidade de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas faz parte, e que começou nas paróquias de 
Fanhões, Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, 
teve neste ano de 2017 um mote que caracteriza a 
nossa comunidade mais que qualquer outro âmbito.

Apesar de um passado conventual de irmãos 
franciscanos na zona a partir do século XVI, Santo 
António dos Cavaleiros apenas ganhou estatuto de 
bairro aquando da sua urbanização durante os anos 
60 do século XX. Isto fez com que a comunidade de 
Santo António dos Cavaleiros se tornasse uma zona 
nova de habitação, afastada do centro de Lisboa e 
com a promessa de uma vida renovada.

E, ainda que isso tenha significado a médio prazo que 
esta se tornasse uma zona de estadia nocturna e não 
exactamente de vida diária, da mesma forma a tornou 
um bairro agregador de várias e variadas famílias e 
culturas que buscaram um novo assentamento.

Ao longo destes anos, este povo composto de 
muitos rostos foi-os ganhando mais e mais, e tanto 
quanto as suas torres, Santo António dos Cavaleiros 
foir igualmente ganhando novos membros dentro da 
sua comunidade cristã.

E numa nova era em que as tecnologias tanto 
oferecem a nível pessoal mas igualmente retiram 
a nível comunitário e social, devemos rever o nosso 
papel enquanto comunidade ainda mais.

Alguns dogmas da Igreja Católica são muitas vezes 
postos em causa, dada a cada vez maior liberdade 

doutrinária e idealista, assim como muitos 
avanços científicos que a humanidade veio 
ganhando. Mas, nesse sentido, ao invés de 
criticar ou reconhecermos os benefícios de 
épocas passadas, devemos de forma mais 
vincada demonstrarmos os valores humanistas 
que em Cristo tiveram o seu ponto mais alto.

Demonstrar o nosso amor por quem nos 
está próximo.

Foi desta forma que a Missão Vicarial que 
tomou lugar nos passados dias 13 a 19 de 
Março de 2017 mas que se iniciou há mais de 
uma década, tomou forma, através da união 
de todos os grupos, não apenas cristãos ou 
institucionais, para formar uma verdadeira 
comunidade que, por um objectivo comum se 
pôs em movimento conjunto.

E por todas as iniciativas que nos e vos 
propusemos a realizar e participar no espaço 
de uma semana, e pela presença da imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima, 
deveremos perguntar-nos se esta Missão, 
que finda este ano o seu ciclo pelas agora 14 
paróquias da nossa vigararia, significa uma 
mudança de vida em nós.

Seremos missionários?
Neste tempo de Páscoa que se inicia, 

perguntemo-nos se o esforço de uma semana 
se reflecte no nosso quotidiano, na nossa 
relação com os outros. Que esse amor que 
Cristo veio apregoar se manifeste em respeito 
através das nossas acções. Como disse São 
Francisco de Assis, «Pregue o Evangelho em 
todo o tempo. Se necessário, use palavras.»

Sejamos um povo com muitos rostos e não 
apenas rostos individuais de um mesmo povo.

UMA MISSÃO COM MUITOS ROSTOS?
UMA RETROSPECTIVA DA MISSÃO VICARIAL 2017



No dia 28 DE MAIO DE 2017 celebraremos a FESTA 
DIOCESANA DA FAMÍLIA, no Mosteiro de Santa Maria 
de Alcobaça.

Nesta 4ª Festa da Família, à semelhança dos 
anos anteriores, haverá a oportunidade de celebrar 
as Bodas Matrimoniais, na qual, os casais que 
celebrem estes jubileus matrimoniais receberão 
a bênção do Exmo. Sr. Patriarca de Lisboa. Assim, 
todos os casais da Diocese que celebram 10, 25, 
50 ou mais anos de casamento ao longo do ano 
de 2017 são convidados a fazer a sua inscrição atá 
ao dia 21 de Maio. Poderá fazê-lo no seguinte link, 
preenchendo o respetivo formulário: http://familia.
patriarcado-lisboa.pt/festa-da-família/inscrição

O programa da Festa da Família será o seguinte:

10H00 Acolhimento
11H00 Oração da manhã / Laudes (na Igreja do 
Mosteiro)

11H30 Conferências/Workshops
12H30 Feira Familiar, jogos e actividades organizadas 
pelo Movimentos

13H00 Almoço partilhado no mercado Municipal
15H00 Entrada dos jubilados na Igreja do Mosteiro 
e catequese sobre as bodas matrimoniais

15H30 Ensaio dos cânticos na Igreja
16H00 Eucaristia com celebração das bodas 
matrimoniais

17H30 Regresso a casa

CICLO DE CONFERÊNCIAS
SOBRE A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA “AMOR 

LAETITIA”  DO PAPA FRANCISCO

JUBILEUS MATRIMONIAIS
FESTA DA FAMÍLIA

A Vigararia de Loures-Odivelas, em colaboração 
com o Instituto Diocesano da Formação Cristã e o 
Departamento da Pastoral Familiar do Patriarcado, 
promove um ciclo de quatro conferências sobre a 
Exortação Apostólica “A Alegria do Amor” do Papa 
Francisco. Esta exortação trata do tema da Família, 
tema urgente e de reconhecida atualidade.

Como podereis ver no calendário que segue 
abaixo, as conferências são em 4 lugares diferentes. 
Estas SÃO DIFERENTES E COMPLEMENTARES ENTRE 
SI, pelo que a organização aconselha a que se 
participe em todas para que fiquemos com uma 
visão mais completa deste documento. Caso 
alguém não o possa fazer, poderá participar no 
maior número possível de conferências.

11 DE ABRIL (21h30) Santo António dos Cavaleiros  
 (Igreja Paroquial)    
 ORADOR: Padre Rui Pedro Carvalho

21 DE ABRIL (21h30) Póvoa de Santo Adrião   
 (Igreja Paroquial)    
 ORADOR: Sofia e Bruno Jesus

3 DE MAIO (21h30) Santo Antão do Tojal   
(Casa do Gaiato)   
ORADOR: Conceição Vieira

18 DE MAIO (21h30) Ramada (Igreja Paroquial)  
 ORADOR: Padre Rui Pedro Carvalho



SEMANA SANTA E PÁSCOA 2017

EM ABRIL

SÃO JULIÃO DE FRIELAS

DIA 30 – Festa do Credo - 5º Catecismo (10h00)

EM COMUM

DIA 12 – Reunião e Preparação para a Peregrinação 
a Pé a Fátima (21h30)

DIA 13 – Missa Crismal na Sé (10h00)
DIA 25 A 29 – Peregrinação a Pé a Fátima (em SAC)
DIA 30 – Início da Semana de Oração pelas 

Vocações

A NOSSA AGENDA

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

DIA 12 – Feira Solidária de Roupa - CECSSAC (14h30)
DIA 22 – CPB – Centro de Preparação para o Batismo 

(15h00)
DIA 22 – Festa da Vida - 8º Catecismo (18h30)
DIA 23 – CNE – Dia de S. Jorge
DIA 29 – Reunião da Confraria de Nossa Senhora do 

Carmo
DIA 30 – Festa do Credo - 5º Catecismo (10h15)
  – Oração de Inspiração Carmelita (17h00)

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS
SÁBADO, 08 DE ABRIL

17H00 Eucaristia Vespertina com Benção dos Ramos  
(Torres da Bela Vista)

18H30 Eucaristia Vespertina com Benção dos Ramos

DOMINGO DE RAMOS, 09 DE ABRIL

(Não haverá a missa das 10h15)
09H00 Eucaristia com Bênção dos Ramos
11H00 Bênção dos Ramos na Praça D. Miguel I.
 Procissão em direcção à Igreja - Praça D. 

Miguel; Largo Francisco Moraes; Rotunda à 
entrada de Santo António dos Cavaleiros; Av. 
Marquês de Marialva; Av. Francisco P. Pacheco; 
Igreja Paroquial.

11H30 Eucaristia
18H30 Eucaristia com Bênção dos Ramos

QUINTA-FEIRA, 13 DE ABRIL

21H30 Eucaristia da Ceia do Senhor
 Adoração Eucarística 

SEXTA-FEIRA, 14 DE ABRIL

15H00 Liturgia da Paixão e Morte do Senhor e 
Adoração da Cruz

16H30 Via Sacra a partir da Igreja Paroquial e espaços 
circundantes.

SÁBADO, 15 DE ABRIL

10H00 Oração de Laudes e Unção dos Catecúmenos 
21H30 VIGÍLIA PASCAL 

DOMINGO DE PÁSCOA, 15 DE ABRIL

(Não haverá a missa das 09h00)
10H15 Eucaristia
11H30 Eucaristia 
18H30 Eucaristia

SÃO JULIÃO DE FRIELAS
DOMINGO DE RAMOS, 9 DE ABRIL

10H00 Eucaristia com Bênção dos Ramos
16H00 Via Sacra pelas Ruas da Paróquia

QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL

19H45 Celebração Penitencial da Quaresma - 
Confissões

QUINTA-FEIRA, 13 DE ABRIL

21H30  Eucaristia da Ceia do Senhor
 
SEXTA-FEIRA, 14 DE ABRIL

15H00 Liturgia da Paixão e Morte do Senhor e 
Adoração da Cruz

SÁBADO, 15 DE ABRIL

21H30 VIGÍLIA PASCAL 

DOMINGO DE PÁSCOA, 16 DE ABRIL

10H00 Eucaristia
10H45 Visita Pascal


