Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos a esta celebração!
Há quase 175 anos, aqui ao lado, na Amadora, nascia uma menina a quem deram o nome de
Libânia (do Carmo Galvão Mexia de Moura Teles e Albuquerque).
Essa menina cresceu, experimentou a orfandade, o sofrimento e, sobretudo, foi-se deixando
seduzir por Deus. Para Lhe entregar a vida escolheu o que de mais pobre havia em Lisboa, e pôs-se
ao serviço dos desvalidos, a quem passou a chamar a sua gente.
Escolheu, então, o nome de Maria Clara do Menino Jesus. E, por tudo o que viveu e fez, deixou um
rasto de luz que permanece até hoje.
De facto, contemplando a sua vida e escutando a sua voz, aprenderemos a descobrir no meio das
contradições e incertezas do mundo em que vivemos, o olhar providencial de Deus que vela sobre
nós.
Com esta celebração da Eucaristia presidida pelo Bispo Auxiliar da nossa Diocese de Lisboa, D. José
Augusto Traquina Maria, e nesta Igreja Paroquial de São Miguel de Queijas, Paróquia onde se
encontra a nossa Sede Geral da Confhic que guarda as relíquias da nossa Fundadora, a Bemaventurada Maria Clara, abrimos oficialmente um Ano Jubilar que se estenderá até 15 de Junho de
2018. O Ano Jubilar pretende fazer memória das maravilhas de Deus na vida desta mulher.
Vamos embelezar este jubileu com a nossa gratidão pela vida da Bem-aventurada Maria Clara do
Menino Jesus, hoje reconhecida pelo povo de Deus, através de inúmeras graças concedidas a
quantos, por sua intercessão, a Ele recorrem.
Hoje, reunidos em Assembleia, estamos aqui
 Membros desta comunidade paroquial cujo pároco, Pe. Alexandre, não está fisicamente
connosco mas nos garantiu que, mais ou menos à mesma hora, celebraria a Eucaristia com
o grupo de paroquianos que está com ele, e em comunhão connosco, na Igreja de S.
Patrício, na Irlanda;
 Membros da Família Franciscana Hospitaleira (religiosas e leigos) vindos de diversas partes
de Portugal;
 As Irmãs responsáveis pela Congregação nos diferentes continentes (África, América, Ásia,
Europa) que se encontram na nossa Sede Geral, em Linda a Pastora, a participar no IX
Conselho Plenário da Congregação;
 Amigos e Amigas da Beata Maria Clara ou da Congregação;
 Familiares da Ir. Maria Clara do Menino Jesus;
 Alguns sacerdotes e, como já referi, o Sr. D. José Traquina Maria que, antes de ser nomeado
Bispo, estava na paróquia de Nª Sª do Amparo de Benfica, onde a Ir. Maria Clara foi
batizada.
Jubileu, meus irmãos e irmãs, vem de júbilo – portanto alegria, festa, porque a vida nova trazida por
Jesus está connosco!
De pé vamos acompanhar o cortejo de entrada e acolher os celebrantes
Queijas, 15 de julho de 2017
Celebração da Abertura Oficial do Ano Jubilar

