
 

 Dezembro 

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 Cen-
tros de dia e de convívio do Centro Social 
de S. Maximiliano Kolbe (Salão Sta. Clara, 
às 13h). Almoço de Natal dos utentes, 
dos funcionários e da direção do Centro 
Social de Santa Beatriz (Centro de Dia de 
Sta. Beatriz, às 13h). Natal dos pobres na 
Casa das Irmãs de Calcutá (às 15h). 

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

24 Dez Quinta| Não há Missas à tarde, 
mas Missa do Galo à meia-noite nas três 
Igrejas. 

Horário celebrações Eucarísticas na Quadra de Natal  
(de Natal a Epifania) 

25 Dez Sexta| NATAL DO SENHOR Missas no horário dominical nas três Igrejas.  

26 Dez Sábado| Missas vespertinas do Domingo. 

27 Dez Domingo| SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ. Horário dominical. 

31 Dez Quinta| Final do Ano, nas Missas da tarde, hino de agradecimento pelo ano que 
vai findar. 

1 Jan Sexta| SANTA MARIA MÃE DE DEUS Missas no horário dominical nas três Igrejas.   
48º Dia Mundial da Paz: «Vence a indiferença e 
conquista a paz» é o tema escolhido. 

2 Jan Sábado| Missas vespertinas do Domingo.  
Retiro todo o dia para os Crismandos 2016. 

3 Jan Domingo| DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR. 
Horário dominical. 

 

 

 
 

Caríssimos irmãos,  

estamos próximos do Natal que mais uma vez vem até nós  
com a sua mensagem de amor, de paz e de bondade.  
Quando nasce um filho,  
não costumamos dizer aos nossos familiares e amigos  
que nasceu um cristão, ou um muçulmano;  
nem que nasceu um rico ou um pobre, nem um português ou um chinês…  
Mas dizemos, simplesmente, que nasceu um bebé:  
um ser humano que precisa de amar e ser amado. 
O Natal, portanto, tem um rosto e um sorriso,  
o rosto de um Menino que é Filho de Deus.  
Há poucos dias o Papa Francisco abriu o Ano santo da Misericórdia,  
um ano em que vamos contemplar e fazer experiência da ternura de Deus. 
E é com este espírito, que a nossa comunidade paroquial  
promoveu a iniciativa da «Estrela da Misericórdia»,  
convidando-nos a «abrir a porta do coração à ternura do Deus-Menino». 
É esta a nossa mensagem, para cada um de vós:  
Abre a porta do teu coração e deixa-te tocar pelo amor de Jesus,  
deixa-te iluminar pelo seu sorriso  
e sê tu, também, estrela de misericórdia.   
Santo Natal      

      Frei Fabrizio, Frei João Pedro,  
Frei Eliseu e Frei José Augusto    

2015 



Salmo 79  «Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto  
 e seremos salvos»  

 

1ª Leitura – Livro de Miqueias (Miq 5,1-4a)  
«De ti sairá Aquele que há-de reinar sobre Israel»  

2ª Leitura - Epístola aos Hebreus (Hebr 10,5-10) 
«Eu venho para fazer a vossa vontade»  

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

Naquele tempo, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apres-

sadamente para a montanha, em direcção a uma cidade 

de Judá.  

Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.  

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exul-

tou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e excla-

mou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e ben-

dito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha 

ter comigo a Mãe do meu Senhor?  

Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da 

tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio.  

Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de 

tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».   

 

 

4º DOMINGO DO ADVENTO - C -  Is 45,8 

“Abra-se a terra e 

germine o Salvador” 

Itinerário de Advento 2015  

Jesus está a chegar! 

 Acolhe!  
Quero ser como Isabel  

que soube acolher Maria  

em sua casa.  

Quero ser como Maria  

que soube levar Jesus  

aos outros.  

Quero aprender a rezar  

a Maria, como Isabel rezou.  

Quero louvar e agradecer  

a Deus que vai entrar  

em minha casa revelando  

o seu rosto de bondade.  

Quero preparar bem o Natal  

que se aproxima,  

acolhendo Jesus  

e acolhendo meus irmãos.  

Vem, Senhor Jesus!  

Podes entrar em minha casa  

pois estou pronto  

para Te acolher.  

Ámen. 
Isabel e Maria unidas pelo Espírito 

EM DESTAQUE 
   
JUBILEU DA MISERICÓRDIA  

A CARTA DE UM PRESO AO PAPA 
No passado Domingo, o Papa Francisco na oração do 
Angelus, depois de ter lembrado que em todas as 
catedrais do mundo foram abertas as Portas Santas, 
acrescentou: «Faço votos que este momento forte estimule muitos a tornarem-se ins-
trumentos da ternura de Deus. Como expressão das obras de misericórdia, são abertas 
também as “Portas da Misericórdia” nos lugares de desconforto e de marginalização”.  
De seguida o Papa agradeceu aos presos da cadeia de Pádua que assistiram à Missa em 
direto e fizeram um concerto para o Papa. Um condenado à prisão perpétua, leu esta 
carta ao Papa em nome de todos os reclusos.  

«Caríssimo Papa Francisco,  

Perdoa-me a emoção que tenho em te saudar em nome de todos os detidos. No dia em que 
te tornaste Papa, parecia conhecer-te desde sempre: quando, depois, entraste na prisão 
para lavar os pés aos presos, os nossos caminhos uniram-se para sempre. Sentimos que tu 
és uma pessoa em quem podemos confiar. Tu falas constantemente de nós, das nossas 
mães, das nossas famílias: saber que estamos no teu coração faz com que estejamos mais 
serenos à noite quando adormecemos.   
Para quem, como eu, tem que cumprir uma pena para toda a vida, faz-nos bem ouvir que 
tu a defines como uma sentença de morte mascarada: errámos na vida, mas precisamos 
saber que também para nós Deus guarda uma surpresa.   
Tu foste uma surpresa para nós.  
Há poucos dias iniciámos o Jubileu: saber que as portas das nossas celas são portas santas 
e que a nossa Capelinha é um santuário da misericórdia é algo que nos faz felizes e serenos 
quando contamos a história da nossa vida aos outros.   
No caminho que me levou a tornar-me cristão, gostava de uma frase de São Paulo: «Onde 
abunda o pecado, sobreabunda a graça de Deus». É a história de Paulo, mas é também a 
história de muitos de nós.    
Este concerto é o nosso obrigado. Obrigado porque nos levas no coração, porque não te 
esqueces de nós, porque nos lembras que “Deus não se cansa de nos perdoar e nós não 
devemos ter vergonha de lhe pedir desculpa”. Obrigado, enfim, porque nos lembras cons-
tantemente que devemos mudar a nossa maneira de pensar de agir: a misericórdia de Deus 
não é uma bela fábula, mas é uma história muito séria.  
Digo-te em nome de todos os meus irmãos detidos: Queremos-te bem, Papa Francisco. Nós 
rezamos sempre por ti, e tu não nos abandones: precisamos da tua palavra que é capaz de 
apaziguar um pouco o nosso coração.  

Abraçamos-te forte!».  


