
BOLETIM INFORMATIVO DAS PARÓQUIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E SÃO JULIÃO DE FRIELAS

1, 8 E 15 09 DE JULHO (16H30)
Formação para os novos 

membros  da confraria

7 A 15 DE JULHO (17H45)
Novena de Nossa Senhora 

do Carmo

13 A 15 DE JULHO (17H45)
Tríduo de Nossa Senhora do 

Carmo

15 DE JULHO, SÁBADO (21H30)
Vigília de Nossa Senhora do 

Carmo

16 DE JULHO, DOMINGO (11H30)
Celebração solene de 

Nossa Senhora do Carmo: 

Eucaristia solene presidida 
pelo Senhor Dom Frei António 
Muniz, Arcebispo Carmelita de 
Maceió (Brasil)

ESCAPULÁRIO DO CARMO
Caso pretenda receber 

o Escapulário de Nossa 
Senhora do Carmo (para 
quem ainda o não recebeu), 
deve fazer a sua inscrição na 
Secretaria da paróquia

Director: Pe. Fr. Agostinho Marques de Castro, O. Carm. Ano XVII - III Série N.º 179 - Julho 2017

SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS

CELEBRAÇÕES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO



6. INTERPELADOS A UMA VIDA EUCARÍSTICA

A alma orante dos Pastorinhos deixa-se fascinar 
particularmente pelo Cristo eucarístico, a quem 
Francisco chamava “Jesus escondido”. A sua 
ânsia por contemplá-lo, entrar em comunhão com 
Ele e imitar o seu estilo de “autoescondimento” 
marca definitivamente a sua vida. O seu desejo 
da Eucaristia chega ao pranto, quando o pároco 
o impede de fazer a primeira comunhão, pelas 
suas repetidas distrações – “contemplativas”! 
– na catequese 1. Mas foi deste modo que o 
Espírito Santo o preparou para a primeira e última 
comunhão, finalmente recebida em casa no dia 
anterior à sua morte 2. Nesse instante de graça, 
enquanto o menino assimilava a Eucaristia, mais 
radicalmente era Cristo quem o “assimilava”, 
isto é, “tornava-o semelhante” a Si, morto pela 
remissão dos pecados e pela reconciliação dos 
homens com Deus.

Contemplando este modelo simples de 
vida eucarística, as crianças de hoje poderão 
aprender a amar, invocar e contemplar a Nosso 
Senhor “escondido” sob os sinais do pão e do 
vinho consagrados. A experiência eucarística 
dos Pastorinhos permanece como luz para os 
pais, catequistas e comunidades cristãs, na 
missão de ajudarem as crianças a prepararem-
se cuidadosamente para a primeira comunhão, 
a participarem na celebração e na adoração 
eucarística, com expressões próprias da sua 
idade.

 
7. O COERENTE TESTEMUNHO DE FÉ

O testemunho de fé de Francisco e de Jacinta 
leva o selo da resposta fiel ao amor que lhes 
falou ao coração. Apesar da sua tenra idade, 
quando são instados a negar as aparições ou a 
revelar o que lhes fora confiado como segredo, 
permanecem fiéis à verdade, assumindo o 
sofrimento que a opção lhes causava. O seu 
exemplo evidencia que se pode testemunhar 
a fé em Cristo em qualquer condição de vida: 
de criança, de adulto ou de ancião; seja-se 
extrovertido ou tímido; no areópago da culta 
Atenas do primeiro século, no lugar de Aljustrel 

1 Cf. Congregatio pro Causis Sanctorum, P. N. 1379, 
Leirien. Canonizationis Servi Dei Francisci, 34.

2 Cf. idem, 36.

do início do século passado, ou hoje, no 
mundo global. Sirva este exemplo como 
incentivo a uma pastoral capaz de revelar, 
desde a infância, a beleza da vida em 
Deus e a exigência do compromisso que 
dela resulta.

 
8. O CUIDADO DOS MAIS VULNERÁVEIS

A oferta das suas vidas a Deus 
compreendia, em Francisco e Jacinta, 
o cuidado dos mais frágeis. Esta é uma 
caraterística do seu discipulado que tem 
interpelado a Igreja ao longo do último 
século e que tem sido significativamente 
assumida na vida do Santuário de Fátima, 
enquanto espaço de acolhimento. 
Recordávamos recentemente «a atenção 
que em Fátima se dá aos mais frágeis 
e vulneráveis – as crianças, os doentes, 
os idosos, as pessoas com deficiência, 
os migrantes – que, neste lugar e na 
sua proposta espiritual, encontram 
hospitalidade, cuidado, rumo e energia» 3.

Quando as próprias crianças ficaram 
doentes, encontraram na enfermidade 
um lugar de identificação com Cristo e, 
como Ele, ofereceram o seu sofrimento 
pelo bem dos outros. E foi o desejo do 
encontro definitivo com Nosso Senhor e 
Nossa Senhora que também os susteve, 
durante a agonia. Que modelo de vida 
autenticamente ao jeito de Cristo para 
os nossos doentes que, em idêntica 
experiência dolorosa, procuram partilhar 
«os mesmos sentimentos que havia em 
Cristo» (Fil 2,5), Servo sofredor!

 
9. A FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO PARA A SANTIDADE

A vida cristã de Francisco e de 
Jacinta nasce num coração infantil, pré-
escolarizado 4, a ponto de, na aparição 
de 13 de junho, a Virgem lhes pedir que 
aprendessem a ler 5. Tiveram acesso aos 
mistérios da vida cristã através da tradição 

3 Conferência Episcopal Portuguesa, Fátima, 
sinal de esperança para o nosso tempo, n.º 13.

4 Cf. Doc, 517.518.

5 Cf. Doc, 262-263.367.468-469.500.504-505.515.

COM FRANCISCO E JACINTA, CHAMADOS A SERMOS SANTOS NA CARIDADE
Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa por ocasião da canonização de Francisco e 

Jacinta Marto (segunda parte)



É neste sentido – de contínuo apelo 
à conversão da Igreja – que somos 
convidados a olhar para o exemplo de vida 
destas crianças, cientes da semente de 
fé, esperança e amor que elas semeiam 
na história humana: o seu exemplo de vida 
«irradiou e multiplicou-se em grupos sem 
conta por toda a superfície da terra (…) 
que se votaram à causa da solidariedade 
fraterna» 10. Testemunhas da misericórdia 
de Deus, Francisco e Jacinta continuam a 
levedar a história com a força da caridade 
que transforma os corações.

Fátima, 27 de abril de 2017

10 Bento XVI, Homilia na celebração do 10.º 
aniversário da beatificação de Francisco e Jacinta, 
Fátima, 13 de maio de 2010.

viva da Igreja, que tem na família um dos sujeitos 
mais importantes de transmissão, como canta 
o salmo 78: «O que ouvimos e aprendemos e 
os nossos antepassados nos transmitiram não 
o ocultaremos aos seus descendentes; tudo 
contaremos às gerações vindouras: as glórias 
do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que 
Ele fez» (Sl 78,3-4). Como diz o Papa Francisco, 
«a família é o lugar onde os pais se tornam os 
primeiros mestres da fé para seus filhos» 6.

 
10. A SANTIDADE DE FRANCISCO E DE JACINTA DESAFIA A 
IGREJA À CONVERSÃO

Nos dois milénios de história da Igreja, 
Francisco e Jacinta Marto são as primeiras 
crianças não martirizadas a serem declaradas 
modelo de santidade, depois de reconhecida 
a maturidade da sua fé e vida cristã. Realiza-
se assim o Evangelho que oferece o Reino aos 
que são como as crianças na simplicidade, 
confiança e esperança próprias da infância. O 
reconhecimento da vida santa destas «duas 
candeias que Deus acendeu para alumiar 
a humanidade nas suas horas sombrias e 
inquietas» 7 é um precioso bem para a Igreja. Eis o 
essencial que temos a aprender de Francisco e 
de Jacinta: cada um de nós é chamado a deixar-
se converter à imagem da criança que se confia 
plenamente ao amor com que o Pai sustém a 
nossa vida. A confiança total e disponível com 
que os Pastorinhos responderam ao convite da 
Senhora do Rosário – «Quereis oferecer-vos a 
Deus?», «Sim, queremos!» 8 – deve ser o motor da 
vida de todo o cristão.

Como ensina o Concílio Vaticano II, «a Igreja, 
contendo pecadores no seu próprio seio, 
simultaneamente santa e sempre necessitada 
de purificação, exercita continuamente a 
penitência e a renovação» 9. Comovente, a 
este propósito, é a consciência profunda dos 
Pastorinhos da gravidade do pecado e das suas 
consequências, bem como o seu compromisso 
simples e generoso em favor da reconciliação 
dos pecadores e da paz no mundo.

6 Francisco, Amoris Laetitia, n.º 16.

7 João Paulo II, Homilia na celebração da beatificação 
dos veneráveis Francisco e Jacinta, Fátima, 13 de maio de 
2000.

8 Memórias da Irmã Lúcia. Vol. I, 173-174.

9 Lumen gentium, n.º 8.



CONVITE PARA MINISTÉRIOS DA LITURGIA
Participe ativamente na Eucaristia, exercendo um 

Ministério (serviço em Particular). Caso queira ser 
LEITOR, ACÓLITO ou CANTOR envie os seus dados 
para:

• pe.agostinhocastro@gmail.com

ou deixe na secretaria da Igreja o seu nome, 
contacto e serviço para no qual se pretende 
inscrever.

AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO DE TODOS!

”FUNDO SOLIDÁRIO”

Resultados: 
31 DE OUTUBRO DE 2016 A 31 DE MAIO DE 2017

RECEITAS ATE MAIO DE 2017:

1) Venda de doces, salgados e outros................3.160,00€€
2) Cinema Solidário...........................................................................250,00€
3) Loja Solidária......................................................................................450,00€
4) Venda de Natal..............................................................................1.175,00€
5) Venda de Páscoa..........................................................................434,00€
6) Donativos Diversos......................................................................960,00€
7) Porco no espeto solidário...............................................1.050,00€

TOTAL.......................................................................................................7.479,00€

DESPESAS - FAMÍLIAS APOIADAS : 34

1) Rendas de casa.........................................................................1.210,00€
2) Água...........................................................................................................434,00€
3) Luz................................................................................................................530,00€
4) Gás..............................................................................................................280,00€
5) Medicamentos/Farmácia.................................................835, 00€
6) Passes sociais..................................................................................420,00€
7) Artigos de primeira necessidade..................................1125,00€
8) Artigos para crianças...............................................................1250,00€
9) Contributo despesas de habitação.......................305,00€

TOTAL.............................................................................................................6.389,00€

SALDO ANTERIOR: 1092,07€
SALDO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE em 31 de Maio de 
2017: 2.282,07€

Um Muito Obrigado a todos os que colaboram neste 
projeto solidário!

PROJECTO IGREJA SOLIDÁRIA
PARTILHAR.COM

PARÓQUIA S. JULIÃO DE FRIELAS
FESTAS FRIELAS 2016

RECEITAS

1) DONATIVOS............................................................................................449,20€
2) QUERMESSE.........................................................................................220,34€
3) BAR............................................................................................................4.387,82€
TOTAL..........................................................................................................5.057,36€€

DESPESAS

1) BEBIDAS....................................................................................................1149,48€
2) SUPERMERCADO............................................................................402,26€
3) PÃO...................................................................................................................64,00€
4) CARACÓIS..................................................................................................75,00€
5) CARVÃO......................................................................................................120,00€
6) GÁS...................................................................................................................46,00€
7) SARDINHAS..............................................................................................178,08€
8) TALHO..........................................................................................................653,30€
9) DIVERSOS.................................................................................................255,04€
TOTAL.............................................................................................................3.290,08€

SUPERAVIT PARA O FUNDO DA PARÓQUIA: 1.767,28€


