
Vida na 

comunidade 

Domingo, 6 
 

2º Domingo do Advento - Ano C 
10h00: na Cova do Ouro, festa do Pai Nosso. 
21h30: Serenata a Nossa Senhora, no Mosteiro de Celas 

Terça, 8  
Imaculada  
Conceição 

Solenidade da Imaculada Conceição.  
Missas de horário dominical. Não há Missas: no Casal do Lobo, 
na Cova do Ouro e na Carapinheira.  
Às 15h30, na Capela da Cova do Ouro: Cantares de Natal. 
Às 16h00, na Sé Velha: Ano da Misericórdia, oração das Véspe-
ras 

Quinta, 10 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 18h00, no Mosteiro de Celas: Lectio divina. 

Sexta, 11 21h15: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha Nova. 
- Desta Sexta até ao próximo Domingo, o grupo de jovens da 
Reitoria do Dianteiro estão reunidos em retiro na Casa S. Fran-
cisco, em Marco dos Pereiros. 

Sábado, 12 15h30: Missa da Catequese, em Santo António 
Às  21h00, na Igreja de Santa Cruz: Ano da Misericórdia, Vigília 
de oração. 

Domingo, 13 
 

3º Domingo do Advento - Ano C 
Às 15h30, no Jardim do Seminário, peregrinação para a Sé 
Nova: Abertura da Porta Santa do Jubileu da Misericórdia. 

O CELEIRO DA SOLIDARIEDADE 
 

Durante todo o tempo de Advento quere-
mos transformar a nossa Igreja e as nos-
sas capelas em pequenos celeiros de soli-
dariedade. Pedimos que, em cada domin-
go, tragam produtos alimentícios para 
prepararmos abundantes cabazes para as 
famílias mais necessitadas da paróquia. 
De preferência, produtos de longa dura-
ção:  

 LEITE, AÇUCAR, BOLACHAS, ARROZ, MASSA, ENLATADOS, AZEITE.  
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 BEATIFICADOS  

NOVOS MÁRTIRES FRANCISCANOS  
Ontem, dia 5 de Dezembro, foram proclamados bem-aventurados os 

mártires franciscanos conventuais Miguel Tomaszek e Zbigniew Str-

zalkowski, de origem polaca, e o sacerdote diocesano italiano Ales-

sandro Dordi, mortos pelos guerrilheiros do Sendero Luminoso nos 

dias 9 e 25 de Agosto de 1991, na aldeia peruana de Pariacoto, dioce-

se de Chimbote. 

O santo Papa João Paulo II disse deles: “São os 
novos santos mártires do Perú”. Miguel e Zbig-
niew tinham chegado aos Andes peruanos em 
1989. Anunciavam a Boa Nova de Jesus, que é 
uma revolução autêntica e profunda; não, 
porém, como aquela desejada pelo Sendero 
Luminoso, um grupo armado que, no dia 9 de 
Agosto de 1991, condenou a morte os frades 
porque “com a actividade caritativa e com a 
bíblia adormeciam a consciência revolucioná-
ria do povo”. Zbigniew tinha 33 anos e Miguel 
30.  No funeral, os fiéis levantaram um cartaz: “Padres, para nós não 
sois mortos!”. Na verdade, eles continuam bem vivos no coração da 
Igreja e do povo simples e pobre do  Perú. 

O bispo de Chimbote, numa carta dirigida aos fieis, afirmou: “Estes 
homens comovem-nos e dão-nos força… comovem-nos porque, se 
por um lado não é fácil orientar dia após dia a nossa vida no cami-
nho da existência, muito mais difícil é enfrentar a morte com digni-
dade e coragem quando ela se apresenta cruenta, injusta e cruel”. 

Frei Zbigniew, numa homilia dedicada a um confrade ordenado 
sacerdote, disse as seguintes palavras, que bem se aplicam à sua 
vida: “Sê o cavaleiro de Deus que tem o coração na mão e, na men-
te, a Palavra mais cortante do que uma espada de dois gumes, que 
purifica e cura. Sê o cavaleiro que leva a liberdade do sacerdócio de 
Cristo. Ele seja para ti um baluarte seguro, a esperança inquebrantá-
vel e a recompensa eterna”. 

 

 



A PALAVRA DO SENHOR    
2º Domingo do Advento / C 

Leituras: Br 5,1-9  Salmo 125 (126)          
   Fl  1, 4-11      Lc 3, 1-6 

Preparai o caminho do Senhor! 

O 2º Domingo do Advento apresenta a figu-
ra de João Batista como sinal da vinda da 
salvação de Deus. A história aqui atinge o 
seu cume: o momento mais esperado e 
desejado, o momento do anúncio do reino 
de Deus que começa: o Messias está para 
chegar. 

Na tradição dos grandes profetas do Antigo 
Testamento, a palavra de Deus é dirigida a 
João, no deserto. João, filho de Zacarias, 
torna-se, assim, profeta e precursor do 
Messias. 

Apesar do medo e do terror que inspira, o 
deserto é, na memória religiosa do povo de 
Israel, o lugar do encontro, onde Deus fala 
ao coração do seu povo, o lugar onde Deus 
marca como nunca a sua presença como 
bom pastor do rebanho. 

No deserto, João denuncia e recorda a iden-
tidade religiosa peculiar do seu povo: o 
Deus de Israel é fiel à sua aliança e cumpre 
a sua promessa de salvação. João, então, 
convida novamente o povo para o deserto,  
e lhe anuncia a chegada do Messias. 

Mas Deus espera do homem um mínimo de 
colaboração e pede um batismo de conver-
são, a purificação dos pecados e o esforço 
para superar os obstáculos que impedem 
ver o surgir da salvação.  

IMACULADA CONCEIÇÃO  

Salve, mãe da alegria celeste. 

Salve, tu que alimentas em nós um júbilo 
sublime. 

Salve, sede da alegria que salva. 

Salve, tu que ofereceste o gáudio perene. 

Salve, ó místico lugar da alegria inefável. 

Salve, ó campo digníssimo da alegria indi-
zível. 

Salve, ó fonte abençoada da alegria infini-
ta. 

Salve, ó tesouro divino da alegria sem fim. 

Salve, ó árvore frondosa da alegria que dá 
vida. 

Salve, ó Mãe de Deus, por ninguém despo-
sada. 

Salve, ó Virgem, intacta em tua integrida-
de depois do parto.  

Salve, espetáculo admirável, que deixa 
aquém todos os prodígios. 

Quem poderia descrever o teu esplendor? 

Quem poderia relatar o teu mistério? 

Quem seria capaz de proclamar a tua 
grandeza? 

Ornaste a natureza humana, superaste as 
legiões dos anjos… 

Superaste todas as criaturas… 

Nós te aclamamos: Salve, ó cheia de graça 
(Sofrónio de Jerusalém) 

ABERTURA DO ANO JUBILAR  
DA MISERICÓRDIA 

Passados 50 anos do Concílio Vati-
cano II, Papa Francisco pede à Igreja 
que dê mais um passo em direção 
àquela misericórdia, que foi o cora-
ção da intuição do Papa João XXIII 
quando convocou o Concílio. Na 
Bula de proclamação do Jubiléu, 
Papa Francisco diz: “Jesus Cristo é o 
rosto da misericórdia do Pai. O mis-
tério da fé cristã parece encontrar nestas 
palavras a sua síntese. Tal misericórdia tor-
nou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em 
Jesus de Nazaré”. 

Olhando para as palavras e os gestos do 
Senhor Jesus, podemos aprender que a 
misericórdia e o perdão não são simples-
mente boas ações que devemos fazer, mas 
uma verdadeira revolução.. 

Perdoar e amar não são uns simples senti-
mentos, mas são realidades que, a partir 
das emoções mais profundas do nosso cora-
ção, precisam de firmeza, audácia e cora-
gem. O que nos torna humanos e verdadei-
ramente irmãos e irmãs, não são as ideias 
nem as escolhas religiosas, mas as emoções 
profundas que podemos descobrir em nós e 
nos outros. Entre estas emoções, que dão 
sabor e gosto à vida, encontra-se o desejo 
de ser amados, que é chamado a transfor-
mar-se em desejo de amar. 

Uma das manifestações mais fortes do 
amor é a capacidade de perdoar que, como 
diz Cesário de Arles, “abranda os músculos 
do nosso rosto interior” que é o coração. 

Neste ano da misericórdia, somos chama-
dos não só a perdoar mas, também, a dei-
xar-nos perdoar: operação mais difícil, pois 
nós , muitas vezes, gostamos mais da nossa 
imagem do que de nós próprios. É necessá-
rios saber aceitar-nos como somos, para 
poderemos melhorar a nossa maneira de 
ser e de agir. 

 NA DIOCESE DE COIMBRA 
 O nosso Bispo, D. Virgílio de Nas-
cimento Antunes, enviou uma 
carta a todos os fieis da Diocese 
para os convidar a participar nos 
atos de abertura do Ano Santo, de 
acordo com o seguinte programa: 

• 8 de Dezembro de 2015, na Sé 
Velha: Abertura do santuário de 
Santa Maria, Mãe da Misericórdia 
- oração das Vésperas, às 16h00. 

• 12 de Dezembro de 2015, na Igreja de 
Santa Cruz: Abertura do santuário da 
Reconciliação - Vigília de oração, às 
21h00. 

• 13 de Dezembro de 2015, na Sé Nova: 
Abertura da Porta Santa e do Jubileu: a) 
No jardim do Seminário Maior de Coim-
bra - início da peregrinação para a Sé 
Nova, às 15h30; b) Na Sé Nova: abertura 
da Porta Santa e celebração da Missa. 

 

Ao mesmo tempo que vos convido a pôr 
todo o empenho na celebração do Ano 
Santo da Misericórdia, recordo as eloquen-
tes palavras do Papa Francisco: 

“Precisamos sempre de contemplar o mis-
tério da misericórdia. É fonte de alegria, 
serenidade e paz. É condição da nossa sal-
vação.  

Misericórdia: é a palavra que revela o mis-
tério da Santíssima Trindade. Misericórdia: 
é o ato último e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Misericórdia: é a 
lei fundamental que mora no coração de 
cada pessoa, quando vê com olhos since-
ros o irmão que encontra no caminho da 
vida. Misericórdia: é o caminho que une 
Deus e o homem, porque nos abre o cora-
ção à esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso 
pecado”. 


