
 

 

Janeiro 

2016 
27 Dez Domingo| SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA 

E JOSÉ. Jubileu das Famílias no Ano da Misericórdia 
(em Roma e nas Dioceses de todo o mundo). 

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.   
49º Dia Mundial da Paz: «Vence a indiferença e con-
quista 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. Dia da Infância Missionária. 

5 Jan Terça| Encontro Crismandos com D. Joaquim 
Mendes (Igreja Sta. Beatriz, às 21.00). 

6 Jan Quarta| Dia dos Reis. Encerramento itinerário de 
Advento-Natal crianças da Creche (na Igreja de S. 
Maximiliano, às 15h30).   

8 Jan Sexta| Ensaio Crismandos (Igreja de Sta. Beatriz, 
às 21.30). 

9 Jan Sábado| Recomeço da Catequese (em toda a 
Unidade Pastoral Franciscana).  

 Encontro de formação da Equipa dos Casais (Sta. 
Clara, às 17h). 

 Administração do Crisma às 17.30 em Sta. Beatriz. 

10 Jan Domingo| BAPTISMO DO SENHOR. Concerto do 
Ano Novo da banda ACULMA na Igreja de S. Maximi-
liano. 

Encontros Vicariais no Ano da Misericórdia  
com passagem da Porta Santa na Igreja da Portela 

16 Jan Sábado| Encontro Vicarial de Acólitos  
(das 10h às 15h | Portela)  

Três Encontros Vicariais de Catequistas: 
1º - 12 Jan (terça): 21h30 | Portela 

2º - 19 Jan (terça): 21h30 | Portela 

3º - 26 Jan (terça): 21h30 | Portela 

«Daqui, do confessionário, 

pode nascer a única e ver-

dadeira paz de que o mun-

do precisa, a única ajuda, 

deveras eficaz para a huma-

nidade inteira, que, confis-

são após confissão, ver-se-

á purificada do pecado e, 

assim, salva do “smog” mais 

mortífero. É na confissão 

que acontece a obra ecoló-

gica mais radical que se 

possa realizar!» 

Cardeal Piacenza 

 

 

A mensagem do Papa Francisco para o 49º Dia Mundial da 

Paz (1 de Janeiro de 2016) é uma forte provocação para 
nós cristãos, já a partir do título: «Vence a indiferença, 
conquista a paz». 
No início o Papa sintetiza algumas formas de indiferença que caracterizam o nosso tempo: a 
indiferença para com Deus de quem se sente auto-suficiente e acha que pode «prescindir 
completamente de Deus». Filha desta - diz o Papa - é a indiferença para com o próximo, mui-
tas pessoas recebem uma avalanche de informações mas, no seu conforto, «não se sentem 
envolvidas… não vivem a compaixão… ficam entorpecidas». O mesmo acontece com a indife-
rença perante a realidade do mundo, instalados no conforto, ficamos «surdos ao grito da 
humanidade sofredora».  
Esta indiferença globalizada - afirma o Papa Francisco - «provoca fechamento e desinteresse», 
leva à «inércia e apatia», que alimentam um «clima de descontentamento» que pode desem-
bocar em reações violentas e agressivas. 
Perante este cenário que ameaça a paz, no ano da Misericórdia, o Papa Francisco propõe como 
antídoto um «coração misericordioso como o do Pai»!  
É o coração misericordioso de Deus que «observa, ouve, conhece, desce, liberta», assim lemos 
nas páginas do Êxodo, quando Deus chamou e enviou Moisés para libertar o povo oprimido e 
escravo no Egito. É o coração misericordioso de Jesus que, como bom samaritano, desce ao pé 
da nossa humanidade ferida e cura as nossas enfermidades. 
A paz - diz o Papa Francisco - é fruto de uma cultura de solidariedade, de misericórdia e de 
compaixão. E não receia de exaltar alguns bons exemplos desta cultura da solidariedade. 
As organizações não-governamentais e grupos socio-caritativos sempre prontos a intervir 
nos momentos de calamidades ou de conflitos armados, para cuidar dos feridos e doentes. Os 
jornalistas e fotógrafos que informam a opinião pública sobre as situações difíceis e que se 
comprometem na defesa dos direitos humanos. As famílias que se esforçam por educar os 
filhos «contracorrente» nos valores da solidariedade, da compaixão e da fraternidade! Final-
mente, os jovens que se unem para realizar projetos de solidariedade, mesmo sem gozar de 
publicidade.    
A mensagem do Papa acaba com um desafio concreto para todos nós: «No espírito do Jubileu 
da Misericórdia, cada um é chamado a reconhecer como se manifesta a indiferença na sua vida 
e a adotar um compromisso concreto que contribua para melhorar a realidade onde vive, a 
começar pela própria família, a vizinhança ou o ambiente de trabalho».         

Frei Fabrizio 

2015 



Salmo 127  «Felizes os que esperam no Senhor  
  e seguem os seus caminhos»  

 

1ª Leitura – Livro de Bem-Sirá (Sir 3, 3-7.14-17a)  
«Aquele que teme a Deus honra os seus pais»   

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses 
(Col 3, 12-21) A vida doméstica no Senhor.  

Evangelho segundo São Lucas (Lc 2,41-52)  

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa 
da Páscoa. Quando Ele fez doze anos, subiram até lá, co-
mo era costume nessa festa.  
Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o 
Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 
soubessem. Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram 
um dia de viagem e começaram a procurá-l’O entre os 
parentes e conhecidos.  
Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura.  
Passados três dias, encontraram-n’O no templo, sentado 
no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. 
Todos aqueles que O ouviam estavam surpreendidos com 
a sua inteligência e as suas respostas.  
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua 
Mãe disse-Lhe: «Filho, porque procedeste assim connosco? 
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».  
Jesus respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis? Não 
sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?».  
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.  
Jesus desceu então com 
eles para Nazaré e era-
lhes submisso.  
Sua Mãe guardava todos 
estes acontecimentos em 
seu coração.  
E Jesus ia crescendo em 
sabedoria, em estatura e 
em graça, diante de Deus 
e dos homens.     

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ Col 3,12-21 

“Vivei em acção  

de graças” 

Tempo de Natal  

Jesus já chegou! 

 Alegra-te!  
“Anuncio-vos uma grande alegria: 
Hoje nasceu o nosso salvador, 
Jesus Cristo, Senhor.” 

 

Mostra-me, Senhor,  

a Tua face de bondade.  

Mostra-me o rosto  

de Jesus, Salvador.  

Que Maria me ensine  

a acolher Jesus  

com um coração de bondade  

como o dela.  

Que Jesus me traga a alegria  

da misericórdia de Deus. 
Que eu proclame  

com alegria: Hoje nasceu  

o nosso Salvador.  

Que eu O acolha  

e O revele aos outros.  

Alegremo-nos!  

Ámen. 

 

EM DESTAQUE 
   
ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PELA NOSSA TERRA 

Na passagem de 2015 para 2016, a oração que o Papa Francisco escreveu em 2015 na 
Carta Encíclica Laudato si’, pode-nos ajudar a rezar pela Paz, pela Justiça e pelo 
Amor, em união a todos os homens e mulheres de boa vontade. 
 

Deus Omnipotente, 
que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, 
derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. 
Inundai-nos de paz,  
para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. 
Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
Curai a nossa vida, 
para que protejamos o mundo e não o depredemos, 
para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. 
Tocai os corações  
daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. 
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto,  
a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais connosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. 
Ámen. 
 

28 de Dezembro de 2015  

a 01 de Janeiro de 2016  

Encontro europeu de jovens de Taizé  
Valência - Espanha 
 

«Somos uma Igreja que crê em Jesus Cristo, uma 

Igreja unida, uma Igreja que cumpre o desejo do 

Senhor de que todos sejamos um para que o mundo 

creia, porque é em crer que está realmente a espe-

rança» (Antonio Cañizares, Bispo de Valência) 

  

 


