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 13 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Festa de Natal (15.30h) 

 14 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h/22h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  
 15 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 16 . Quarta-feira 
 Catequese de Infância (18h/19.30h) 
 Catequese de Jovens (18h/19h) 
 Catequese de Adultos(18.30h/19.30h) 
 17 . Quinta-feira  
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Psicólogo APDI (18.30h/20h) 
 18 . Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 19 . Sábado 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 20 . Domingo 
 Visita Guiada à nossa Igreja (11,15h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 

Agenda 
 13 a 20 de Dezembro 

 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Apocalipse de S. João - Pe J. Lourenço-

18.30h/19.30h 

 Átendimento Social (2º a 5ª - 10h/12h, 15h/15h) 
 Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 
 Convívio da 3ª Idade (2ª a 6ª das 15h/18h) 

 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  
 Distribuição dos Frescos - BA 

 Catequese de Adultos (17.30h/18.30h) 

 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (19h/20h) 

 Esc. Música -Canto (17.30h/20.30h) 
 Ensaio do Coro da Paróquia (21.30h) 
 Reunião CSV Paulo (15h) 

 Distribuição Banco Alimentar (9h/15h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 

   

JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 
 

 

Homilia do Papa Francisco na Missa de Abertura da Porta Santa  
(8 de Dezembro) 

 

Daqui a pouco, terei a alegria de abrir a Porta Santa da Misericórdia. Este ges-
to…  simples mas altamente simbólico, realizamo-lo à luz da Palavra de Deus 
escutada que põe em evidência a primazia da graça. Na verdade, o tema que 
mais vezes aflora nestas Leituras remete para aquela frase que o anjo Gabriel 
dirigiu a uma jovem mulher, surpresa e perturbada, indicando o mistério que 
a iria envolver: «Salve, ó cheia de graça» (Lc 1, 28). 
 

Antes de mais nada, a Virgem Maria é convidada a alegrar-Se com aquilo que 
o Senhor realizou n’Ela. A graça de Deus envolveu-A, tornando-A digna de ser 
mãe de Cristo. Quando Gabriel entra na sua casa, até o mistério mais profun-
do, que ultrapassa toda e qualquer capacidade da razão, se torna para Ela 
motivo de alegria, motivo de fé, motivo de abandono à palavra que Lhe é re-
velada. A plenitude da graça é capaz de transformar o coração, permitindo-
lhe realizar um acto tão grande que muda a história da humanidade. 
 

A festa da Imaculada Conceição exprime a grandeza do amor divino. Deus não 
é apenas Aquele que perdoa o pecado, mas, em Maria, chega até a evitar a 
culpa original, que todo o homem traz consigo ao entrar neste mundo. É o 
amor de Deus que evita, antecipa e salva. O início da história do pecado no 
Jardim do Éden encontra solução no projecto de um amor que salva. As pala-
vras do Génesis levam-nos à experiência diária que descobrimos na nossa 
existência pessoal. Há sempre a tentação da desobediência, que se exprime 
no desejo de projectar a nossa vida independentemente da vontade de Deus. 
Esta é a inimizade que ameaça continuamente a vida dos homens, tentando 
contrapô-los ao desígnio de Deus. E todavia a própria história do pecado só é 
compreensível  à luz do amor que perdoa.  O pecado só  se  entende  sob  esta  
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luz. Se tudo permanecesse ligado ao pecado, seríamos os mais desesperados 
entre as criaturas. Mas não! A promessa da vitória do amor de Cristo encerra 
tudo na misericórdia do Pai. Sobre isto, não deixa qualquer dúvida a palavra de 
Deus que ouvimos. Diante de nós, temos a Virgem Imaculada como testemu-
nha privilegiada desta promessa e do seu cumprimento. 
 

Também este Ano Extraordinário é dom de graça. Entrar por aquela Porta signi-
fica descobrir a profundidade da misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai 
pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que nos procura, é Ele que nos 
vem ao encontro. Neste Ano, deveremos crescer na convicção da misericórdia. 
Que grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça, quando se afirma, em pri-
meiro lugar, que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, 
diversamente, que são perdoados pela sua misericórdia (cf. Santo Agosti-
nho, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! E assim é verdadeiramente. Deve-
mos antepor a misericórdia ao julgamento e, em todo o caso, o julgamento de 
Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Por isso, oxalá o cruzamento 
da Porta Santa nos faça sentir participantes deste mistério de amor, de ternura. 
Ponhamos de lado qualquer forma de medo e temor, porque não se coaduna 
em quem é amado; vivamos, antes, a alegria do encontro com a graça que tudo 
transforma. 
 

Hoje, aqui em Roma e em todas as dioceses do mundo, ao cruzar a Porta Santa, 
queremos também recordar outra porta que, há cinquenta anos, os Padres 
do Concílio Vaticano II escancararam ao mundo. Esta efeméride não pode lem-
brar apenas a riqueza dos documentos emanados, que permitem verificar até 
aos nossos dias o grande progresso que se realizou na fé. Mas o Concílio foi 
também, e primariamente, um encontro; um verdadeiro encontro entre a Igre-
ja e os homens do nosso tempo. Um encontro marcado pela força do Espírito 
que impelia a sua Igreja a sair dos baixios que por muitos anos a mantiveram 
fechada em si mesma, para retomar com entusiasmo o caminho missionário. 
Era a retomada de um percurso para ir ao encontro de cada homem no lugar 
onde vive: na sua cidade, na sua casa, no local de trabalho... em qualquer lugar 
onde houver uma pessoa, a Igreja é chamada a ir lá ter com ela, para lhe levar a 
alegria do Evangelho e levar a Misericórdia e o perdão de Deus. Trata-se, pois, 
de um impulso missionário que, depois destas décadas, retomamos com a mes-
ma força e o mesmo entusiasmo. O Jubileu exorta-nos a esta abertura e obriga-
nos a não transcurar o espírito que surgiu do Vaticano II, o do Sama-
ritano, como recordou o Beato Paulo VI na conclusão do Concílio. 
Atravessar hoje a Porta Santa compromete-nos a adoptar a miseri-
córdia do bom samaritano. 
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VISITA GUIADA À NOSSA IGREJA—20 de Dezembro 
 

No próximo Domingo, 20 de Dezembro, às 11.15h, o Diác. Tomás Machado 
de Lima orienta uma visita guiada à nossa Igreja. 
 

A não perder! 
É só ficar mais um pouco (quem costuma vir à Missa das 10.30h) ou chegar um 
pouquinho mais cedo (quem costuma vir à Missa das 12h. 
 
 

VENDA DE NATAL  
 

Continua aberta a nossa tradicional  Venda de Natal. 
Independentemente do que compramos ou não, passar por lá é sempre uma 
ocasião de fazer Comunidade.  
E ajuda os que com muita dedicação e esforço asseguram a Venda. 
 

Horários:  De Segunda a Sexta –Feira: Das 11h às 18h 
  Aos Domingos: das 11h às 13.30h 
 
 

“Natal na nossa Cidade” 
 

No próximo dia 15 de Dezembro (3ª feira), às 17.30h, na estação de Metro 
de Entrecampos, realizaremos um último Concerto de Natal. 
 

O Chorus Fatimae, o nosso Coro Paroquial não litúrgico, levou a cabo esta  
“acção de rua” reforçado com a preciosa ajuda da paróquia de Santa Joana, 
Princesa e com elementos novos (que esperamos que continuem). 
Imagens e vídeos do que realizámos pode ser visualizado no Facebbok da pa-
róquia (https://www.facebook.com/Paróquia-de-Nossa-Senhora-do-Rosário-
de-Fátima-de-Lisboa-427716450748248/) 
 
 

Encontros com o Pe João Lourenço 
(Apocalipse) 

 

Teremos na próxima terça-feira, dia 15 de Dezembro um novo 
encontro sobre o Apocalipse de S. João com o Padre João Louren-
ço, das 18h30 às 19h30, na sala "Cónego Abranches" do Centro 
Paroquial (, porta 3, 2º Piso). 
 

Depois encontrar-nos-emos em 12 de Janeiro de 2016. 
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