
 

ADVENTO  

TEMPO DE MISERICÓRDIA 
 

O Papa Francisco convocou um Jubileu Extraordinário centrado 

na Misericórdia de Deus, com início a 8 de dezembro de 2015 e 

término a 20 de novembro de 2016. Será um Ano Santo da 

Misericórdia, um caminho de conversão espiritual que todos 

devemos fazer. A misericórdia, explica o Papa Francisco, “é a lei 

fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê 

com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida”. A Igreja tem 

como missão anunciar a misericórdia de Deus e levar ao coração e à mente de 

cada pessoa a mensagem de que ninguém está fora do coração de Deus nem 

dele pode ser excluído. É tempo de uma renovada ação pastoral por parte da 

Igreja. Esta deve ser verdadeira testemunha da misericórdia de Deus, sempre 

paciente a confortar e a perdoar. A linguagem da Igreja, as suas atitudes e 

gestos devem irradiar um amor misericordioso e compassivo. É tempo de 

cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. Para o Papa Francisco 

só seremos verdadeiramente felizes quando vivermos, a exemplo de Jesus, 

um amor compassivo, que não julga e não condena mas perdoa e dá amor e 

perdão sem medida.  
 

Misericordiosos como o Pai 
 

Deus misericordioso mandou o Seu filho para nos revelar o seu Amor. Jesus 

Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Em Jesus tudo fala de misericórdia, de 

amor gratuito e compassivo; curou doentes, saciou multidões, ressuscitou 

mortos… Ele é a misericórdia. Todos os dias, somos chamados, tal como Jesus 

foi, a ser misericordiosos uns para com os outros através das nossas atitudes e 

comportamentos. O Papa indica-nos que o caminho, para sermos 

misericordiosos como o Pai, é o da redescoberta das obras de misericórdia. 
 

Obras de Misericórdia 
 

As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda 

do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Neste Ano de 

Misericórdia o Papa Francisco deseja que o povo cristão reflita, sobre as obras 

de misericórdia, “será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas 



Rezar pelos vivos 
e defuntos 

Visitar  
os enfermos 

vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no 

coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia 

divina.” É tempo de redescobrir as obras de misericórdia corporais e 

espirituais. 
 

Advento: Tempo de Misericórdia 
 

A misericórdia é muito concreta. Neste advento, somos convidados a 

deixar-nos abraçar pela misericórdia de Deus, a comprometermo-nos a ser 

uma porta de misericórdia aberta a todos aqueles que a procuram, sem 

julgamentos, para que encontrem o amor e compreensão que precisam.  
 

É tempo de sair de casa e levar o Evangelho e o amor misericordioso aos 

nossos irmãos. A partir da liturgia de cada domingo do advento são escolhidas 

obras de misericórdia. As crianças e jovens da nossa catequese são desafiados 

a refletirem sobre elas e a praticá-las em cada semana. As dinâmicas 

propostas para praticar a misericórdia são: 
 

Coroa da Misericórdia – À catequese da Infância é dado material: velas com 

desenhos alusivos às obras de Misericórdia para pintar e colar na coroa. Na 

catequese da Adolescência é pedido aos catequizandos que construam a sua 

coroa em casa, em família. 
 

Poster da Misericórdia – Desenho sobre as obras, para a infância pintar.  
 

Diário do Advento – Livrinho onde os adolescentes são desafiados a escrever 

as obras que fizeram ao longo das quatro semanas do advento. 
 

É tempo de escutar a Palavra de Deus. Para sermos capazes de misericórdia 

devemos escutar a palavra de Deus. Isso significa recuperar o valor do silêncio 

para meditar a palavra que nos é dirigida.  
 

É tempo para trazer a oração para o coração das crianças e jovens, da 

família e da comunidade. As orações escolhidas para cada semana do 

advento são retiradas da Oração de Santa Faustina a Jesus (Diário, 163). A 

Santa Faustina Kowalska foi uma grande apóstola da misericórdia.  

 
 

1ª SEMANA DO ADVENTO 

Visitar os doentes 
Rezar pelos vivos e defuntos 

 
I DOMINGO DO ADVENTO 
Evangelho: Lucas 21, 25-36 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Haverá sinais no sol, na 
lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre as nações, aterradas com o 
rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa 
do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. 
Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e 
glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai 
a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, 
não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, 
a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda 
subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam 
a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais 
livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do 
homem”. 
 

Obras de Misericórdia 
 

A liturgia deste domingo fala sobre a vigilância e a oração.  
Vigiar é olhar com atenção, olhar com o coração cheio de 
amor pelo próximo. Visitar os doentes e os idosos é uma 
forma de cuidar e olhar atentamente para as suas 
debilidades físicas e espirituais e de lhes proporcionar 

companhia. 
 

Para o Papa Francisco, a oração é a respiração da alma e 
devemos encontrar todos os dias momentos para abrir o 
coração a Deus. A verdadeira oração faz-nos sair de nós 
mesmos e nos aproxima aos irmãos mais necessitados. Ela é, 
verdadeiramente, um ato de misericórdia. 



Perdoar as 
ofensas 

Suportar com 
paciência as 
fraquezas do 

nosso próximo 

Coroa e Diário da Misericórdia     
 

Infância: Pinta o desenho, recorta e cola-o na vela 

Recorta e constrói a vela. Coloca a vela na coroa. 
 

Adolescência: É tempo de visitar um familiar, um amigo ou 

vizinho. Escreve a tua experiência no teu livro. Coloca a vela 

na tua coroa da misericórdia. 

Oração e leitura da Palavra de Deus em família 

Oração 
 

Ajuda-me, Senhor, 

para que o meu coração seja misericordioso:  

que eu sinta todos os sofrimentos dos outros.  

A ninguém negarei o meu coração. Amém. 

 
Lê e escuta a Palavra de Deus 
     Leituras da 1ª Semana do Advento 
  

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

1º domingo 

do Advento 

29 de novembro 

Jeremias 

33, 14-16 
24, 4-9 

Tessalonicenses 

3, 12-4 

Lucas 

21, 25-36 

segunda-feira 

30 de novembro 

Romanos 

10, 9-18 
18, 2-5  

Mateus 

4, 18-22 

terça-feira 

01 de dezembro 

Isaías 

11, 1-10 
71, 2-17  

Lucas 

10, 21-24 

quarta-feira 

02 de dezembro 

Isaías 

25, 6-10 
22, 1-6  

Mateus 

15, 29-37 

quinta-feira 

03 de dezembro 

Isaías 

26, 1-6 
117, 1-27  

Mateus  

7, 21-27 

sexta-feira 

04 de dezembro 

Isaías 

29, 17-24 
26, 1-14  

Mateus  

9, 27-31 

sábado 

05 de dezembro 

Isaías 

30, 19-26 
146, 1-6  

Mateus  

9, 35-38-10, 1-8 

 
 

2ª SEMANA DO ADVENTO 
 Suportar com paciência a fraqueza do nosso próximo 

Perdoar as ofensas 
 

II DOMINGO DO ADVENTO 
Evangelho: Lucas 3, 1-6 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio 
Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão 
Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de 
Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a 
João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio 
Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, 
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 
Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; 
e toda a criatura verá a salvação de Deus’». 
 

Obras de Misericórdia 

 

A liturgia deste domingo faz um apelo à conversão e 
renovação. João Batista convida os homens a endireitar as 
veredas e os caminhos torturosos, isto é, pede-lhes que 
transformem a sua forma de pensar e de agir e 
a redefinir os seus valores e prioridades para 
alcançarem a salvação e a felicidade. Perdoar 

as ofensas e falhas dos outros para connosco e 
suportar com paciência as suas fraquezas são 

expressões do amor misericordioso, o verdadeiro caminho 

para alcançar a serenidade do coração. Como diz o Papa 
Francisco, deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência 
e a vingança são condições necessárias para se viver. O único 
caminho para vencer o mal é a misericórdia. 



Porta Santa da  
Basílica de São Pedro 

Coroa e Diário da Misericórdia        
 

Infância: Pinta o desenho, recorta e cola-o na vela 

Recorta e constrói a vela. Coloca a vela na coroa. 

 
 

Adolescência: É tempo de perdoar e ser perdoado. No sacramento da 

reconciliação Deus perdoa os pecados. Dia 7 de dezembro vai à confissão. 

Escreve a tua experiência no livro. Coloca a vela na coroa do advento. 
 

Oração e leitura da Palavra de Deus em família 
 

Oração 
 

Ajuda-me, Senhor,  

para que a minha língua seja misericordiosa, 

de modo que eu nunca fale mal do próximo; 

que eu tenha para cada um deles  

uma palavra de conforto e de perdão. 

Amém 

 

  Lê e escuta a Palavra de Deus 
       Leituras da 2ª Semana do Advento                      

             
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Solenidade da Imaculada Conceição 
8 de dezembro 

 

O Ano Santo da Misericórdia inicia-se no dia 8 de 

dezembro, na Solenidade da Imaculada Conceição, com a 

abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. 

Segundo o Papa Francisco, esta “será uma Porta de 

Misericórdia onde qualquer pessoa que entre poderá 

experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá 

esperança. O Papa Francisco escolheu esta data porque 

ela tem um grande significado na história recente da 

Igreja: foi há 50 anos que o Concílio Ecuménico Vaticano 

II terminou. “Os Padres reunidos em concílio tinham sentido, de uma 

forma muito forte, a exigência de falar de Deus aos homens do seu tempo 

de modo mais compreensível”, explica-nos o Papa Francisco. Começou, 

então, uma nova etapa na evangelização em que a Igreja assumiu um 

compromisso de misericórdia e de bondade. 

      A Porta Santa só se abre durante um Ano Santo e significa que se abre 

um caminho extraordinário para a salvação. O Papa João Paulo II disse na 

Bula de proclamação do grande Jubileu de 2000, que este caminho evoca 

uma passagem do pecado à graça, que cada cristão é chamado a realizar. 

Jesus disse: “Eu sou a porta” (João, 10,7) e passar por esta porta significa 

aceitar que ele é o caminho e a verdade. “Eu sou o caminho. Ninguém vai 

ao Pai a não ser por mim”.  

 

Ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe 

Tu que és a mulher de Misericórdia!  

Tu que experimentastes e gerastes a Misericórdia! 

Tu que proclamaste e exerceste a Misericórdia! 

Fazei-nos autênticos apóstolos deste grande mistério 

misericordioso nos nossos tempos. 

Amém. 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

2º Domingo 
do Advento 

06 de dezembro 

Baruc 
5, 1-9 

125, 1-6 
Filipenses 

1, 4-11 
Lucas 
3, 1-6 

segunda-feira 
07 de dezembro 

Isaías 
35, 1-10 

84, 9-14  
Lucas 

5, 17-26 

terça-feira 
Dia da Imaculada Conceição  

08 de dezembro 

Génesis 
3, 9-20 

97, 1-4 
Efésios 
1, 3-12 

Lucas 
1, 26-38 

quarta-feira 
09 de dezembro 

Isaías 
40, 25-31 

102, 1-10  
Mateus 

11, 28-30 

quinta-feira 
10 de dezembro 

Isaías 
41, 13-20 

144, 1-13  
Mateus 

11, 11-15 

sexta-feira 
11 de dezembro 

Isaías 
48, 17-19 

1, 1-6  
Mateus 

11, 16-19 
sábado 

12 de dezembro 
Ben Sira 
48, 1-11 

79, 1-19  
Mateus 

17, 10-13 



Dar de comer a 
quem tem fome 

Dar de beber a 
quem tem sede Vestir os nus 

3ª SEMANA DO ADVENTO 

Dar de comer a quem tem fome 
Dar de beber a quem tem sede 

Vestir os nus 
 
III DOMINGO DO ADVENTO 
Evangelho: Lucas 3, 10-18 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «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 batizado 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 devemos 
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.  

 

Obras de Misericórdia 
 

A liturgia deste domingo faz-nos um convite à alegria e sublinha que 
devemos sair do nosso egoísmo e 
aprender a partilhar. Dar de 
comer a quem tem fome, dar de 
beber a quem tem sede e vestir 

os nus são as obras de 
misericórdia que testemunham a caridade daqueles que olham para as 
necessidades dos seus irmãos.  

Coroa e Diário da Misericórdia     
 

Infância: Pinta o desenho, recorta e cola-o na vela 

Recorta e constrói a vela. Coloca a vela na coroa. 
 

Adolescência: É tempo de olhar para as necessidades  

dos outros. Relata no teu livro o que fizeste para ajudá-los. 

Coloca a terceira vela na tua coroa do advento. 
 

Oração e leitura da Palavra de Deus em família 
 

Oração 
 

Ajuda-me, Senhor,  

para que as minhas mãos sejam misericordiosas 

e transbordantes de boas obras. 

Amém 

 

 

Lê e escuta a Palavra de Deus 

       Leituras da 3ª Semana do Advento       
          

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

3º domingo 
do Advento 

13 de dezembro 

Sofonias 
3, 14-18 

12, 2-6 
Filipenses 

4, 4-7 
Lucas 

3, 10-18 

segunda-feira 
14 de dezembro 

Números 
24, 2-17 

24, 4-9  
Mateus 

21, 23-27 

terça-feira 
15 de dezembro 

Sofonias 
3, 1-13 

33, 2-23  
Mateus 

21, 28-32 

quarta-feira 
16 de dezembro 

Isaías 
45, 6-25 

84, 9-14  
Lucas 

7, 9-10 

quinta-feira 
17 de dezembro 

Génesis 
49, 2-10 

 
71, 2-17  

Mateus 
1, 1-17 

sexta-feira 
18 de dezembro 

Jeremias 
23, 5-8 

71, 2-19  
Mateus 
1, 18-25 

sábado 
19 de dezembro 

Juízes 
13, 2-25 

70, 3-17  
Lucas  

1, 5-25 

 



Dar bom 
conselho 

Dar consolo aos 
aflitos 

4ª SEMANA DO ADVENTO 
Dar consolo aos aflitos 

Dar bom conselho 
 

IV DOMINGO DO ADVENTO 
Evangelho: Lucas 1, 39-45 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a 
montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino 
exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta 
voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito 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». 
 

Obras de Misericórdia 
 

 No evangelho deste domingo, Isabel, aquando da visita da sua prima 
Maria, proclama a Mãe de Jesus como Bem-Aventurada. Maria é 
verdadeiramente feliz porque confiou na palavra de Deus, porque 
acreditou. Acreditar é entregar o coração ao outro, é pôr-se ao serviço do 

outro. Tal como Maria somos convidados a confiar 
plenamente em Deus e a levar aos outros o consolo, a 
esperança e o amor incondicional. Como verdadeiros filhos 
de Maria sejamos uma fonte de consolo 
para com os nossos irmãos mais aflitos, 
dando um bom conselho que ajude a 
superar as situações de dor ou tristeza. Que 
os nossos olhos sejam misericordiosos 

como os da nossa Mãe, que os nossos gestos, palavras e 
atitudes para com os outros, nos tornem dignos de 
contemplar o rosto de misericórdia de Jesus Cristo. 

Coroa e Diário da Misericórdia               
 

Infância: Pinta o desenho, recorta e cola-o na vela 

Recorta e constrói a vela. Coloca a vela na coroa. 
 

Adolescência: É tempo de ouvir o outro. Está atento àquele 

que está próximo e precisa do teu apoio, do teu bom 

conselho. Escreve as experiências de misericórdia no teu diário. Coloca a 

quarta vela na tua coroa do advento. 

 

Oração e leitura da Palavra de Deus em família 
 

Oração 
 

“Ajuda-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos de 
modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência 
externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajuda-
me, Senhor, para que o meu ouvido seja misericordioso, de modo que eu 
esteja atenta(o) às necessidades do próximo e não me permitais 
permanecer indiferente diante das suas dores e lágrimas.” 

                          
Lê e escuta a Palavra de Deus 

            Leituras da 4ª Semana do Advento       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

4º domingo 
do Advento 

20 de dezembro 

Miqueias 
5, 1-4 

79, 2-19 
Hebreus 
10, 5-10 

 
Lucas 

1, 39-45 
 

segunda-feira 
21 de dezembro 

Sofonias 
3, 14-18 

32, 2-21  
Lucas 

1, 39-45 

terça-feira 
22 de dezembro 

Samuel 
1, 24-28 

2, 1-8  
Lucas 

1, 46-56 

quarta-feira 
23 de dedezembro 

Malaquias 
3, 1-24 

24, 4-14  
Lucas 

1, 57-66 

quinta-feira 
24 de dezembro 

2Samuel 
7, 1-16 

88, 2-5.27.29  
Lucas 

1, 67-79 



Padre Hélder Gonçalves, pároco da Paróquia da Lombada 

NATAL DE JESUS 
25 de dezembro   

 

ALELUIA. ALELUIA. 
Anuncio-vos uma grande alegria: 

Hoje nasceu o nosso salvador, Jesus Cristo, Senhor. 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, para ser recenseada toda a 
terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador 
da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da 
Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por 
ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua 
esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de 
ela dar à luz, e teve o seu Filho primogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O 
numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia 
naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os 
rebanhos. O Anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os 
de luz; e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos 
anuncio uma grande alegria para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade de 
David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um 
Menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura». 
Imediatamente juntou-se ao Anjo uma multidão do exército celeste, que louvava 
a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele 
amados». 

                                                                                                                              Lucas 2, 1-14 

Nasceu Jesus! 

Senhor de Misericórdia. 

Senhor, neste dia em que lembramos o Teu nascimento,     

longe da agitação do mundo e das suas tentações,  

pedimos-te por toda a humanidade,  

para que através da Tua misericórdia 

o mundo encontre a paz 

e os Homens se tornem mais misericordiosos. 

Aumentai Senhor a nossa fé e a nossa capacidade de amar, 

de modo que possamos ser misericordiosos como o Pai o é.  

Jesus eu confio em Vós. 

Queridos jovens, Jesus misericordioso, (...) espera-vos. Fia-Se de 
vós e conta convosco. Tem muitas coisas importantes a dizer a 
cada um e a cada uma de vós… Não tenhais medo de fixar os 
seus olhos cheios de amor infinito por vós e deixai-vos alcançar 
pelo seu olhar misericordioso, pronto a perdoar todos os vossos 
pecados, um olhar capaz de mudar a vossa vida e curar as feridas 
da vossa alma, um olhar que sacia a sede profunda que habita 

nos vossos corações jovens: sede de amor, de paz, de alegria e de verdadeira 
felicidade. Vinde a Ele e não tenhais medo! Vinde dizer-Lhe do mais fundo dos 
vossos corações: «Jesus, confio em Vós!» Deixai-vos tocar pela sua misericórdia 
sem limites, a fim de, por vossa vez, vos tornardes apóstolos da misericórdia, 
através das obras, das palavras e da oração, neste nosso mundo ferido pelo 
egoísmo, o ódio e tanto desespero. Levai a chama do amor misericordioso de 
Cristo (...) aos ambientes da vossa vida diária e até aos confins da terra. Nesta 
missão, acompanho-vos com os meus votos de todo o bem e as minhas orações, 
entrego-vos todos à Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, (...) e de coração a todos 
vos abençoo. 

                               Vaticano, 15 de Agosto – Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria – de 2015. 

 

     “O Verbo de Deus fez-se carne e habitou entre nós” (Jo 1,14) 

Caros amigos, 

A palavra «Natal» significa nascimento, concretamente a festa 

cristã que se realiza todos os anos e que comemora o nascimento 

de Jesus Cristo e neste ano Jubilar da Misericórdia poderemos até 

afirmar que é um renascimento do nosso coração, pois Cristo é o rosto da 

Misericórdia… Então, podemos questionar-nos: “o que é que renasce no nosso 

coração?”. Pensemos na nossa vida, naquilo que temos vivido ao longo deste ano 

de 2015 e perguntemos se temos deixado um espaço para Deus misericordioso, 

para o Menino Jesus que se manifesta nas palhinhas de Belém.  

Misericórdia é um termo amplo que se refere a benevolência, perdão e bondade 

e certamente já ouvimos esta frase «Quem tem Deus, tem tudo», mas 

dificilmente não haverá benevolência, perdão e bondade se não acolhermos 

Jesus… se não dissermos o nosso «SIM» como Maria disse ao anjo. Não fechemos 

as portas da nossa casa a misericórdia do Pai Deus, mas pelo contrário escancarai 

e deixemos que a LUZ do presépio ilumine a vossa vida. Permiti que a guerra seja 

vencida pela paz, o ódio pelo amor e a vingança pelo perdão. Santo e Feliz Natal e 

um Ano Novo cheio das bênção do Deus Menino para todos. 



                                    Oração para o Jubileu da Misericórdia 
 

Senhor Jesus Cristo, 

Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste, 

e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele. 

Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 

O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro; 

a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura; 

fez Pedro chorar depois da traição, 

e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. 

Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as palavras que 

dissestes à mulher samaritana: 

Se tu conhecesses o dom de Deus! 

 

Vós sois o rosto visível do Pai invisível, 

do Deus que manifesta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia: 

fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na 

glória. 

Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza 

para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro: 

fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, 

amados e perdoados por Deus. 

 

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção 

para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor 

e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre 

mensagem 

proclamar aos cativos e oprimidos a libertação  

e aos cegos restaurar a vista. 

 

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, 

a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. 

 

Ámen 

 

 

Sítio do Jubileu da Misericórdia: www.iubilaeummisericordiae.va 

 

ADVENTO 2015 

22 de dezembro Pelos Jovens e Crianças da Paróquia 

23 de dezembro Pelos Idosos, Doentes e Migrantes 

Bênção das velas e coroas do Advento nas Eucaristias de 28 e 29 de novembro. 

Confissões dia 7 de dezembro das 19h às 20h30min. 

Visita aos doentes e idosos de 7 a 9 de dezembro. 

Recolha de géneros alimentícios nas Eucaristias de 12 e 13 de dezembro. O ofertório 

será para a elaboração de cabazes para entregar às famílias mais necessitadas da 

paróquia. 

Bênção da Imagens do Menino Jesus na Missa do Parto do domingo dia 20 de 

dezembro. 

NATAL 2015 
24 de dezembro Auto de Natal e Missa do Galo 21h00 

25 de dezembro Dia de Natal 9h15 

26 de dezembro Primeira Oitava 9h15 

27 de dezembro Sagrada Família e Bênção das Famílias 9h15 

28 de dezembro Bênção das Crianças 18h00 

1 de janeiro Missa de Ano Novo 9h15 

Epifania do Senhor (Dia de Reis) e celebração do Natal do Doente e Idoso, dia 3 de 

janeiro às 10h00. 

 

 

 
Informações 
Paroquiais 

Adoração ao Santíssimo: primeiras terças-feiras do mês  

Confissões: todas as primeiras terças-feiras do mês 

Cartório: terça-feira das 19h às 20h00 

Email: paroquiaslbga@gmail.com 

Blog: www.paroquiadalombada.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/paroquiadalombada.com 

MISSAS DO PARTO às 7h00 

15 de dezembro Eiras Velhas e Fonte dos Almocreves 

16 de dezembro Salão, Choupana e Ribeiro do Louro 

17 de dezembro Lombo da Calçada, Regadinhas, Rego 

18 de dezembro Palmeira de Cima 

19 de dezembro Palmeira de Baixo, Rosário e São Pedro 

20 de dezembro Pelos Homens da Paróquia 

21 de dezembro Pelas Mulheres da Paróquia 



 


