
 

 Dezembro 

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

7 Dez Segunda| Não há Missas vespertinas nas Igrejas. Vigília de Oração em honra da Vir-
gem Imaculada na Igreja de São Maximiliano, às 21h. 

8 Dez Imaculada Conceição de Nossa Senhora| Início do Ano Jubilar da Misericórdia 
(abertura da Porta Santa em Roma). Primeira Comunhão em Santa Beatriz, às 10h30. 
Bênção da mulher grávida e da desejosa de um filho. 

12 Dez Sábado| Confissões da Catequese: às 10h00, em São Maximiliano; às 14.30 em 
Sta. Beatriz. 

13 Dez 3º Domingo  Advento| Abertura da Porta Santa na Sé (12h) e na Portela (19h). 
Entrega da Luz da Paz de Belém. 

Celebração comunitária do Sacramento da Confissão nas Igrejas:  Sta. Beatriz, 14 de Dez., 
às 21.15; São Maximiliano, 15 de Dez., às 21.15; Sta. Clara, 16 de Dez., às 21.15. 

 

 

Mercado/exposição de Natal:  

- 4/6 |Dez.  Em Santa Beatriz, 

pelo Centro de Dia de Santa 

Beatriz da Silva. 

- 5/8| Dez.  Em São Maximiliano: 

Paróquia de São Maximiliano 

(obras da Igreja). 

- 12/13 |Dez.  Em Santa Clara, 

pelos Centros de Dia e de Con-

vívio de São Maximiliano K. 

Imaculada Conceição  
Bênção das grávidas 

Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
estrela da nova evangelização, 

Senhora da vida, 
intercedei ao vosso Divino Filho 

por todas as mulheres que esperam o nascimento 
dos seus filhos, 

para que cada mãe que acalenta no seu seio uma 
vida nascente, 

viva na saúde da alma e do corpo 
a alegria do amor de Deus pela humanidade. 

Ó Maria bem-aventurada 
perante todas as gerações, 

porque o Todo-Poderoso realizou em vós maravilhas, 
rogai a Deus por todas as mulheres grávidas, 

com o vosso amor de Mãe, 
Mestra e Rainha portadora da salvação, 
para que as abençoe, proteja e guarde 
na paz, alegria, fidelidade e bem-estar. 

Nós vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, 
que é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

Ámen 

 

 

Chegou o dia e no Perú realizou-se neste sábado (5 de 

Dezembro) a beatificação de três missionários: os frades 

conventuais Michael Tomaszek e Zbigniew Strzalkows-

ki, de origem polaca, e o sacerdote diocesano italiano 

Alessandro Dordi, mortos pelos guerrilheiros do Sende-

ro Luminoso nos dias 9 e 25 de agosto de 1991, numa al-

deia perdida da serra do Perú.  

O Bispo de Chimbote, a diocese a que pertenciam os três beatos, quis salientar o evento, «sem 

precedentes na vida eclesial», com uma carta a todos os diocesanos em que afirma: «Estes ho-
mens comovem-nos  e dão-nos  força… Comovem-nos  porque, se por um lado não é fácil orien-
tar dia após dia a nossa vida no caminho da existência, muito mais difícil é enfrentar a morte 
com dignidade e coragem quando ela se apresenta cruenta, injusta e cruel». 
Os dois missionários franciscanos tinham chegado aos Andes peruanos em 1989. Anunciavam a 
Boa Nova de Jesus, uma profunda revolução, que não era aquela auspicada pelo Sendero Lumi-
noso. 
A morte chegou numa tarde de verão de 1991, quando alguns homens encapuçados chegaram 
de repente, ataram-no e levaram-no dentro de uma carrinha. Durante a viagem fizeram-lhe o 
processo e condenaram-no à morte porque a ajuda deles aos pobres travava a raiva do povo e 
alentava a revolução. A execução aconteceu logo depois, perto do pequeno cemitério do pue-
blo de Pariacoto.  
Zbigniew tinha 33 anos, Miguel 31 ainda para fazer. No funeral os fiéis levantaram um cartaz: 
«Padres, para nós não sois mortos!». E de facto estão bem vivos na consciência do povo perua-
no. João Paulo II ao receber a notícia na Polónia, onde se encontrava para a Jornada Mundial da 
Juventude, disse: «São os novos mártires do Perú!». 
A Conferência Episcopal Peruana organizou várias iniciativas, entre as quais uma Marcha por la 
paz até ao lugar certo onde foram mortos os dois missionários polacos; participarão os campo-
neses de 73 aldeias, as mesmas onde os dois frades franciscanos realizaram a sua obra evangeli-
zadora.  
Para além dos dois missionários franciscanos havia um terceiro que escapou ao homicídio, fra  
Jarek, que se encontrava na sua terra natal para celebrar o matrimónio da irmã. Este frei, no 
mês de Março, virá a Portugal para nos dar a conhecer o testemunho do martírio destes seus 
confrades.   

Frei Fabrizio    

2015 



Salmo 24  «O Senhor fez maravilhas em favor do seu 
povo» 

 

1ª Leitura – Livro de Baruc (Bar 5,1-9) 
«Deus mostrará o teu esplendor»  

2ª Leitura - Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Filipenses (Filip 1,4-6.8-11) 
«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo» 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3,1-6)  

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 

quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Hero-

des tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da regi-

ão da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, 

no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de 

Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percor-

reu toda a zona do rio Jordão, pregando um batismo de 

penitência para a remissão dos pecados, como está es-

crito no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz 

clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endi-

reitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e 

abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os cami-

nhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; e 

toda a criatura verá a salvação de Deus’».   

2º DOMINGO DO ADVENTO - C -  Lc 3,4 

“Preparai o caminho 

do Senhor” 

Itinerário de Advento 2015  

Jesus está a chegar! 
  

Abre!  
Quero estar preparado  

para Te abrir a porta,  

Senhor.  

Quero endireitar  

o que está errado  

na minha vida pessoal,  

familiar, escolar...  

Ajuda-me a ter o coração  

limpo de invejas  

e desentendimentos,  

para Te acolher.  

Quero ser capaz de perdoar,  

para que também Tu  

me possas perdoar.  

Quero libertar a porta  

do meu coração,  

para Te receber.  

Podes contar comigo,  

Senhor.  

Ámen. 

EM DESTAQUE 
   

Luz da Paz de Belém 
Celebração Nacional - 13 de Dezembro |19h00 
| S. Vicente de Fora 
Celebração nas nossas Igrejas - 19 e 20 de 
Dezembro |  Eucaristias 
A Luz da Paz de Belém vem acesa da gruta da Nativi-
dade em Belém e é acendida da Luz que aí se encon-
tra e que nunca se apaga. Isto é feito pelos escuteiros 
da Áustria. De Belém vai para a Áustria e aí vão dele-
gações de escuteiros de vários países da Europa, entre 
eles Portugal. 
Este ano a celebração nacional será em Lisboa.  
Vamos receber e partilhar esta Luz. Sejamos Mensa-
geiros da Paz. E Tu! Vais ficar em casa? Traz a tua vela 
num candeeiro e não deixes que a Luz se apague em 
ti! 

Abre-se a Porta do Jubileu da Misericórdia 
Palavras do Papa Francisco nas vésperas da abertura do Ano Santo. 
«É o ano do perdão, o ano da reconciliação.  
Perante o sacrilégio contra a humanidade, eis que o Pai diz: “Parem e vinde a mim!”. 
A humanidade precisa de uma “revolução da ternura”; por exemplo: os empresários não 
explorem os trabalhadores tratando-os como objetos! 
Sou pecador, sinto-me pecador, estou certo que sou pecador; sou um pecador ao qual 
Deus olhou com misericórdia. 
Sou, como disse aos presos na Bolívia, um homem perdoado. Ainda hoje cometo erros e 
pecados, e confesso-me cada quinze ou vinte dias. 
Todos nós somos pecadores, todos trazemos pesos interiores. Senti que Jesus quer abrir a 
porta do Seu coração, que o Pai quer mostrar as Suas entranhas de misericórdia, e por isso 
nos envia o Espírito. 
Por um lado vemos o tráfico de armas, a produ-
ção de armas que matam, o assassinato de 
inocentes nas maneiras mais cruéis, a explora-
ção de pessoas, menores, crianças: atua-se, 
permitam-me dizer esta palavra, um sacrilégio 
contra a humanidade, porque o homem é sa-
grado, é a imagem do Deus vivo.  
Durante o ano jubilar da misericórdia haverá 
muitos gestos, mas uma sexta-feira por mês, 
farei um gesto diferente». 


