
 

 Dezembro 

29 Nov | 1º Domingo do Advento. 
Início do novo Ano Litúrgico e da 
preparação para o Natal. Festa 
de Todos os Santos Franciscanos. 

 S. Maximiliano: Almoço comuni-
tário, no Centro de Dia (Av. João 
Paulo II). 

 Às 15, em Santa Clara: Assem-
bleia da Fraternidade OFS. 

 Inauguração da Cruz de São Da-
mião em Santa Clara, na Cele-
bração das Vésperas às 17h (com 
a renovação dos votos da comu-
nidade dos frades). 

28 - 29 Nov | Campanha de Solidarie-
dade do Banco Alimentar. 

 

3 Dez Quinta| Noite da Palavra em família. 

5 Dez Sábado| Ensaios para a 1ª Comunhão:  
- às 10h para as crianças da Igreja de S. Maximiliano; 
- às 16h para as crianças da Igreja de  Sta. Beatriz 
Em Santa Clara: 
- às 14.30 Confissões da Catequese. 
- às 17h encontro de formação da equipa dos Casais. 

6 - 8 Dez | Vendas de Natal:  
- em Santa Clara: Centros de Dia e de Convívio do 
Centro Social S. Maximiliano Kolbe; 
- em Santa Beatriz: Centro de Dia do Centro Social de 
Santa Beatriz; 
- em São Maximiliano: Paróquia de São Maximiliano 
(obras da Igreja). 

6 Dez 2º Domingo  Advento| Primeira Comunhão em 
São Maximiliano, às 11h. 

7 Dez Segunda| Não há Missas vespertinas nas Igrejas. 

8 Dez Imaculada Conceição de Nossa Senhora| Início 
do Ano Jubilar da Misericórdia (abertura da Porta 
Santa em Roma). Primeira Comunhão em Santa Bea-
triz, às 10h30. 

1 de Dezembro  
- De manhã | Retiro das comunidades religiosas da 
Unidade Pastoral Franciscana (Irmãs da Caridade, 
Irmãzinhas de Jesus e Frades Franciscanos): na 
Igreja de Sta. Clara das 9.30 às 15h. 

- De tarde | Festa do Beato Carlos de Foucauld.  
Às 19h em Sta. Clara Eucaristia presidida pelo Bis-
po auxiliar de Lisboa D. José 
Augusto Traquina, (na memó-
ria dos dez anos da beatifica-
ção que ocorreu a 13 de no-
vembro de 2005 em Roma).  
NB. A seguir a Eucaristia as 
Irmãzinhas convidam para um 
lanche-convívio. 

É Advento 
É Advento. Lembramos que Jesus 
veio à terra. Deus disse: «Basta! 
Não quero ficar tão sós, quero 
descer e ficar próximo dos ho-
mens». Fez-se homem. Casou 
com uma belíssima rapariga que 
é a Humanidade. 

Façamos o propósito, neste Ad-
vento, de ler todos os dias uma 
passagem do Evangelho, porque 
não conhecemos suficientemen-
te a palavra de Jesus. Enviou-nos 
uma carta de amor, belíssima, e 
nós a esquecemos na gaveta sem 
abri-la. Mas se vivermos aquilo 
que nos disse, a vida mudará, 
ganhará um sentido diferente. 
O Senhor, veio, vem e virá. 

D. Tonino Belo 

 

 

Inicia-se o Tempo do Advento carregado de eventos recentes 

e futuros que merecem ser unificados num único anseio pre-
sente no coração de cada mulher e homem do nosso tempo: 
Paz e Esperança. 

O Papa Francisco encontra-se, pela primeira vez,  no continente africano, o mundo conti-

nua em choque depois dos terríveis atos de Paris, a Igreja prepara-se para abrir o Ano San-
to da Misericórdia, Portugal aguarda os primeiros passos de um governo insólito, o olhar 
de muita gente perde-se angustiante no espaço aéreo cada vez mais campo de guerra.  
As palavras do Evangelho deste primeiro Domingo soam apocalípticas: «Haverá sinais no 
sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a 
agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao 
universo, pois as forças celestes serão abaladas». 
E parecem escritas de propósito para nos assustar ainda mais. 
Que fazer? Há quem desligue todos os noticiários e não queira ser envenenado com esta 
onda negra que nos ameaça. Como reagir, como navegar neste oceano que ruge e que nos 
enche de pavor? 
A mensagem cristã não é artificial, porque não é nossa, mas de Jesus Cristo.  Ele vem «com 
grande poder e glória». É a força do amor e não da violência, é a beleza da ternura e não 
do ódio. Por isso, entramos no tempo litúrgico do Advento, com esperança, levantando a 
cabeça, erguendo o olhar, porque a palavra de Jesus não é uma ilusão, é sim uma certeza.  
Perante o receio de ataques terroristas, durante a viagem do Papa a África, o mesmo Fran-
cisco quis ir, apresentando-se como peregrino de paz: «O vosso querido País - disse numa 
vídeo mensagem antes de iniciar a viagem - sofre há demasiado tempo de uma situação 
de violência e de insegurança, da qual muitos de vós são vítimas inocentes. O objetivo da 
minha visita é sobretudo levar, em nome de Jesus, consolo e esperança. Espero de coração 
que a minha visita possa contribuir, de uma forma ou de outra, para atenuar as feridas e 
favorecer as condições por um futuro mais sereno para a República Centro-Africana e to-
dos os seus habitantes». 
Iniciamos um tempo belo que nos leva ao Natal, a festa da luz que vence todas as trevas. A 
abertura da porta santa, ilumine o nosso mundo com a luz do perdão e da ternura de Deus
-menino.   

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 24  «Para Vós, Senhor, elevo a minha alma». 
 

1ª Leitura – Livro de Jeremias (Jer 33,14-16)  
«Farei germinar para David um rebento de justiça». 
 

2ª Leitura - Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Tessalonicenses (1 Tes 3, 12 – 4, 2) 
«O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo» 

Evangelho segundo São João (Lc 21, 25-28.34-36)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá 

sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia 

entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do 

mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do 

que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão 

abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa 

nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas 

começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, 

porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado 

convosco, não suceda que os vossos corações se tornem 

pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocu-

pações da vida, e esse dia não vos surpreenda subita-

mente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os 

que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em 

todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que 

vai acontecer e com-

parecer diante do Filho 

do homem».  

1º DOMINGO DO ADVENTO - C -  Lc 21,28 

“A vossa libertação 

está próxima” 

Itinerário de Advento 2015  

Jesus está a chegar! 
Viver o Advento como um caminho 
que abre as portas do coração ao 
encontro com Jesus. Aproveitar a 
abertura da porta do Ano Santo 
para valorizar, a partir da simbolo-
gia da porta, atitudes novas a gera-
doras de amizade e encontro.  

Está atento!  
Quero estar preparado  

para Te abrir a porta,  

Senhor.  

Mostra-me o Teu amor,  

dá-me a Tua salvação.  

Podes contar comigo.  

Estou atento para Te escutar  

e para que tenhas um lugar  

em minha casa.  

Podes contar comigo  

para abrir a porta ao perdão  

e estar atento  

a todo o meu irmão.  

Quero libertar a porta  

do meu coração  

para Te receber.  

Aproxima-se  
a vossa  

libertação  

EM DESTAQUE 
   

Tau Day 2015 
Realizou-se em Alcanena (Santarém) o 

encontro anual de Jovens Franciscanos 

das nossas comunidades de Frades Me-

nores Conventuais. Participaram 150 jo-

vens vindos de Lisboa, Coimbra, Viseu, 

Batalha, Taroca e Vila Cova à Coelheira.  

O número cresceu, mas sobretudo o de-

sejo de se encontrar para refletir sobre a 

missão de comunicar ao mundo a alegria 

de seguir Jesus Cristo. O Pe. Tony Neves 

deu o seu testemunho e todos contribuí-

ram na animação da jornada de convívio, 

de oração, de reflexão e de jogos.  

Um obrigado especial vai para a paróquia 

de Alcanena que nos ‘acolheu´, liderada pelo pároco e os seus jovens, entre todos o Sa-

muel, com baterias bem cheias depois do Meeting internacional de Assis.   

Dez milhões de estrelas 
A Cáritas Portuguesa promove até janeiro a sua campanha de Natal ‘10 Milhões de Estre-

las’, procurando “um compromisso com a paz no mundo” e na luta contra a pobreza. 

“Todos os que, para além de assumirem este compromisso, se quiserem juntar à Cáritas, 

participando na sua missão de estar ao lado dos mais frágeis, poderão adquirir uma vela, 

pelo valor simbólico de 1 euro, que nos ajudará a apoiar pessoas e famílias em situação de 

pobreza”. 65% do valor angariado destina-se a todos aqueles que, em Portugal, são apoia-

dos pela rede Cáritas; 35% do valor servirá para dar resposta a necessidades concretas de 

vítimas dos conflitos no Médio Oriente. 

Novo Bispo 
O Papa Francisco nomeou no sábado passado, 
dia 21 de novembro, como bispo auxiliar de 
Braga D. Nuno Almeida, de 53 anos, da Diocese 
de Viseu. D. Nuno era pároco em Fornos de 
Algodres, trabalhou a nível diocesano no Servi-
ço da Catequese, na Pastoral Juvenil e Universi-
tária. Gosta de música e é um assíduo leitor da 
nossa folha paroquial, Conchas.    
Ao D. Nuno vão as nossas felicidades e a nossa 
oração.  


