
 

 Dezembro 

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

14-16 Dez | Celebração comunitária do Sacramento da Confissão:  em Sta. Bea-
triz, no dia 14, às 21.15; em São Maximiliano, no dia 15, às 21.15; em Sta. Clara, 
no dia 16, às 21.15. 

17 Dez Quinta| Aniversário natalício do Papa Francisco (79 anos). Festa de Natal 
do Centro Social de S. Maximiliano Kolbe. 

18 Dez Sexta| Reunião dos Padres da Vigararia. Jantar de Natal dos funcionários e 
da direção do Centro Social de S. Maximiliano Kolbe. 

19 Dez Sábado| Festa de Natal do Agrupamento Bela Vista. Jantar de Natal da Fra-
ternidade OFS. 

20 Dez 4º Domingo  Advento| Bênção das imagens do Menino Jesus. Entrega da 
Luz de Belém nas Eucaristias dominicais. Festa de Natal de toda a Catequese 
(cinema), às 15h, no salão paroquial de Sta. Beatriz. 

22 Dez Terça| Almoço de Natal dos Centros de dia e de convívio do Centro Social 
de S. Maximiliano Kolbe. Almoço de Natal dos utentes, dos funcionários e da 
direção do Centro Social de Santa Beatriz. 

23 Dez Quarta| às 21.30: celebração vicarial das Confissões na Igreja de Cristo Rei 
da Portela, em ocasião do Ano Santo da Misericórdia. 

Mercado/exposição de Natal:  

- 11/13 |Dez. Santa Clara, pelos Centros de Dia e de Convívio de São Maximiliano. 

- 12/13 |Dez. Em São Maximiliano: Paróquia de São Maximiliano (obras da Igreja). 

Estrela da Misericórdia 

Nas nossas Igrejas está a ser vendida a «Estrela 
da Misericórdia», para dar um toque mais cristão 
à decoração natalícia do nosso lar.  
A mensagem condiz com o ano jubilar da Miseri-
córdia: Abre a porta do teu coração à ternura do 
Deus-Menino.  O valor dos donativos são em prol 
de cada Igreja. 

 

 

Sim a um Estado laico,  
não a uma sociedade laici-

zada! 
Este título em tempo natalício, pode parecer fora de lugar. 

Contudo, acho muito pertinente a reflexão que nós cristãos 

somos chamados a fazer, sobretudo, nestes dias em que nos 

preparamos para celebrar o Natal! 

Os Bispos franceses, lembrando os 110 anos da Lei francesa sobre a laicidade do Estado, aler-

tam que existe uma pressão ideológica para passarem de um Estado laico a uma sociedade laici-

zada. O que significa? «Há quem quisesse - afirma o episcopado - que os cidadãos crentes não 

manifestassem a própria fé a não ser num espaço privado, cada vez mais oculto». Esta cultura 

que não respeita a liberdade de exercício da religião tornou-se evidente, nestes dias, em Itália, 

na tentativa de suprimir em algumas escolas públicas a celebração do Natal e a exposição de 

presépios ou imagens religiosas.  

Portugal não está isento desta forma de entender a liberdade religiosa num Estado laico que 

bebe muito das correntes de pensamento das vizinhas França e Espanha, citadas sempre que há 

uma nova lei que toca os temas da vida, da ética e da sexualidade. 

Os nossos governantes já falaram de feriados a recolocar. Será que haverá interesse de rever os 

feriados suprimidos na sua totalidade (eram quatro e não dois!), em prol dos valores e das raízes 

cristãs e católicas da nossa sociedade portuguesa? Será que interessa aos nossos governantes 

não só a ação cultural e social da Igreja, mas também o diálogo inter-religioso , a promoção da 

paz e a vivência espiritual que a Igreja católica promove? 

O Papa Francisco continua a «construir pontes» e, agora, abrir «portas de misericórdia», num 

mundo onde há muitos muros e muitas separações que geram inimizades, terrorismo e ondas 

migratórias. 
Não é relegando na sacristia ou num museu de «arte antiga» os sinais e as manifestações da 
nossa fé que se podem combater o fundamentalismo ou os extremismos de esquerda ou de 
direita. França docet (ensina).  
A fé cristã não inibe, mas promove um autêntico diálogo dentro das sociedades. É com este 
espírito, portanto, que a nossa comunidade promoveu a iniciativa da «Estrela da Misericór-

dia». Numa época em que a celebração do Natal está cheio de tantos produtos laicos, nós que-
remos dar-lhe um sabor genuinamente cristão, em linha com o ano da misericórdia recém-
iniciado.  

Ano VII   nº 12 | 13 Dezembro | 2015 



Salmo  «Exultai de alegria, porque é grande no 

meio de vós o Santo de Israel» (Is 12,2-6). 
 

1ª Leitura – Livro de Sofonias (Sof 3,14-18a) 
«O Senhor exulta de alegria por tua causa»  

2ª Leitura - Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Filipenses (Filip 4,4-7) 
«Alegrai-vos sempre no Senhor» 

Evangelho segundo São Lucas (Lc 3,10-18)  

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptis-
ta: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver 
duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e 
quem tiver mantimentos faça o mesmo».  
Vieram também alguns publicanos para serem batizados e 
disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-
lhes: «Não exijais nada além do que vos foi prescrito». 
Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que deve-
mos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência 
com ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-
vos com o vosso soldo».  
Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em 
seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a 
palavra e disse a todos: «Eu batizo-vos com água, mas 
está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou 
digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar
-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a 
pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro; 
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».  

Assim, com estas  
e muitas outras 
exortações, João 
anunciava ao 
povo a Boa 
Nova».  
 

O caminho 

da justiça  

3º DOMINGO DO ADVENTO - C -  Lc 3,10 

“Que devemos  

fazer?” 

Itinerário de Advento 2015  

Jesus está a chegar! 

 Convida!  
O Senhor enviou-me  

a anunciar a Boa Nova  

aos pobres.  

Senhor, Tu me convidas  

a anunciar e a repartir.  

Ensina-me que é dando  

que se recebe,  

que é perdoando  

que se é perdoado.  

Quero aprender a dizer-Te:  

"Senhor,  

que posso eu fazer?“  

Abre os meus olhos para ver  

que há muitos que precisam 
de um pouco  

do que eu tenho.  

Quero aceitar o Teu convite  

para ir ao encontro do irmão  

que precisa de mim.  

Que tenho eu para partilhar? 

Ámen. 

EM DESTAQUE 
   

JUBILEU DA 

MISERICÓRDIA  

8|12|2015 

“Nada é tão doce como  

deixar-se acariciar por Deus” 
«Devemos antepor a misericórdia ao julgamento».  

Numa Praça de São Pedro blindada, por medo dos atentados, e com uma chuva miudinha e 
gélida a cair, no centro não está a Cidade Eterna, Roma, mas sim a mensagem da miseri-
córdia, que o Papa Francisco quis deixar com muita insistência para este Ano Santo 
extraordinário. «Não se pode entender um cristão verdadeiro que não seja misericordioso 
como não se pode entender Deus sem a Sua misericórdia». Eis o que  afirmou Papa Francis-
co na oração do Angelus na Praça de São Pedro, pouco depois da Missa para a Festa da 
Imaculada Conceição e a abertura da Porta santa. «Deixamo-nos abraçar pela ternura de 
Deus que nos espera e perdoa tudo, nada é doce como o deixar-se acariciar por Deus».     

Santuário de Fátima abriu Porta Santa  
A Porta Santa no Santuário mariano da Cova da Iria foi aberta “excecionalmente” passadas 
poucas horas depois do Papa Francisco ter dado início ao Jubileu com a abertura da Porta 
Santa na Basílica de São Pedro, no passado dia 8 de Dezembro. 
“A porta escolhida na Basílica da Santíssima Trindade foi a do Apóstolo São Tomé porque 
no Domingo da Misericórdia, “o segundo domingo da Páscoa” [03 abril 2016], se lê em 
todo o mundo “a aparição de Jesus a Tomé”, relatada pelos Evangelhos. 
D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, afirmou que a Porta Santa recorda que “a porta é 
o próprio Cristo”, que abre o seu coração “no alto da cruz de onde fluiu caudal de amor 
que atravessa todas as gerações”.  

Os cinco Santos da Misericórdia 
São Pio de Pietrelcina e São Leopoldo Mandic, ambos franciscanos capuchinhos lembram 
o Sacramento da Penitência e são considerados como os “missionários” do confessional. 
Santa Faustina Kowalska e São João Paulo II são profundamente ligados à Divina Miseri-
córdia e à festa litúrgica celebrada cada ano na oitava da Páscoa. 
Madre Teresa de Calcutá é o emblema do Evangelho da caridade e da proximidade aos 
últimos entre os pobres.  

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Le-spoglie-di-Padre-Pio-a-Roma.aspx

