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“Que o espírito da Sagrada Família de Nazaré
reine em todos os lares cristãos !”

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
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Mensagem

Misericordia et misera
Na conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o Santo Padre, o Papa Francisco,
presenteou a Igreja com a Carta Apostólica Misericordia et misera. Ele mesmo explica o sentido do
título do documento: “Misericórdia e mísera (Misericordia et misera) são as duas palavras que Santo
Agostinho utiliza para descrever o encontro de Jesus com a adúltera (cf. Jo 8, 1-11). Não podia encontrar
expressão mais bela e coerente do que esta, para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando
vem ao encontro do pecador: 'Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia'”.
Em seguida, o Papa apresenta o motivo da carta, dizendo: “Esta página do Evangelho pode, com
justa razão, ser considerada como ícone de tudo o que celebramos no Ano Santo, um tempo rico em
misericórdia, a qual pede para continuar a ser celebrada e vivida nas nossas comunidades. Com
efeito, a misericórdia não se pode reduzir a um parêntese na vida da Igreja, mas constitui a sua própria
existência, que torna visível e palpável a verdade profunda do Evangelho. Tudo se revela na misericórdia; tudo
se compendia no amor misericordioso do Pai” (1a).
Com sua linguagem simples e direta, o Papa vai mostrando que agora, após o Jubileu, “é tempo de olhar para diante e
compreender como se pode continuar, com fidelidade, alegria e entusiasmo, a experimentar a riqueza da misericórdia divina.
As nossas comunidades serão capazes de permanecer vivas e dinâmicas na obra da nova evangelização na medida em que a
'conversão pastoral', que somos chamados a viver, for plasmada dia após dia pela força renovadora da misericórdia. Não
limitemos a sua ação; não entristeçamos o Espírito que indica sempre novas sendas a percorrer para levar a todos o Evangelho
da salvação” (5a).
O Papa Francisco mostra como as orações da Igreja, especialmente a litúrgica e sacramental, estão impregnadas de
misericórdia e nos ajudam a constantemente celebrar a misericórdia divina (cf. 5). Também a Palavra de Deus; afirma o Santo
Padre: “A Bíblia é a grande narração que relata as maravilhas da misericórdia de Deus [...] É meu vivo desejo que a Palavra de
Deus seja cada vez mais celebrada, conhecida e difundida, para que se possa, através dela, compreender melhor o mistério de
amor que dimana daquela fonte de misericórdia” (7a).
Depois o Papa destaca o sacramento da Reconciliação como lugar, de forma muito particular, da celebração da
misericórdia. Aos sacerdotes, o Papa pede: “peço-vos para serdes acolhedores com todos, testemunhas da ternura paterna não
obstante a gravidade do pecado, solícitos em ajudar a refletir sobre o mal cometido, claros ao apresentar os princípios morais,
disponíveis para acompanhar os fiéis no caminho penitencial respeitando com paciência o seu passo, clarividentes no
discernimento de cada um dos casos, generosos na concessão do
perdão de Deus” (10).
No desejo de que nenhum obstáculo exista entre o pedido de
reconciliação e o perdão de Deus, o Papa definiu: “concedo a partir de
agora a todos os sacerdotes, em virtude do seu ministério, a faculdade
de absolver a todas as pessoas que incorreram no pecado do aborto.
Aquilo que eu concedera de forma limitada ao período jubilar fica
agora alargado no tempo, não obstante qualquer disposição em
contrário” (12a). Temos aqui uma novidade, pois antes, era reservado
ao Bispo e ao Penitenciário.
Outra novidade da Carta: o Dia Mundial dos Pobres. Diz o Papa:
“À luz do 'Jubileu das Pessoas Excluídas Socialmente', celebrado
quando já se iam fechando as Portas da Misericórdia em todas as
catedrais e santuários do mundo, intuí que, como mais um sinal concreto
deste Ano Santo extraordinário, se deve celebrar em toda a Igreja, na
ocorrência do XXXIII Domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos
Pobres. Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, que Se identificou com os mais pequenos e os pobres e nos há de julgar sobre as
obras de misericórdia [cf. Mt 25, 31-46]” ( 21c).
Desejo que este texto desperte em cada um o desejo de ler a Carta Apostólica na íntegra e traduzi-la no comportamento
diário.
Ajude-nos o nosso Deus misericordioso.

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano

É Bom Saber
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A Coroa do Advento

É Bom Saber

Francisco concluiu o ciclo de Catequeses sobre as
Obras de Misericórdia corporais e espirituais

Rezar pelo próximo

continuação

É Bom Saber

Rádio Vaticano

É Bom Saber
Dinheiro é "Esterco do DIABO", Alerta Papa a Empresários
O Pontífice falou de três desafios da atividade empresarial: dinheiro, honestidade e fraternidade
A última audiência concedida pelo Papa Francisco na manhã de quinta-feira, 17, foi a cerca de 500 participantes da
Conferência Internacional das Associações de Empresários Católicos (UNIAPAC).
Os empresários estão debatendo, no Vaticano, o seu papel como agentes de inclusão econômica e social, que para
Francisco, pode constituir um “exercício da misericórdia”.
Em seu discurso, o Pontífice falou de três desafios da atividade empresarial: o dinheiro, a honestidade e a fraternidade.

Dinheiro: Esterco do Diabo
Falar de dinheiro é falar de um dos temas mais difíceis da percepção moral. Trata-se do “esterco do diabo”, disse
Francisco, recordando que o dinheiro existe para servir, não para governar. Ele explicou que é um instrumento técnico de
intermediação, de comparação de valores, de cumprimento das obrigações. E que assim como o dinheiro, as empresas devem
existir para servir e não somente para produzir lucro.
“Por isso é urgente recuperar o sentido social da atividade financeira e bancária”, exortou o Pontífice, afirmando que isso supõe
assumir o risco de “complicar a vida”, renunciando a ganâncias econômicas. Francisco pediu crédito acessível aos pequenos
produtores e empresários e denunciou, em nível internacional, a agiotagem praticada contra os países mais pobres no momento
de financiá-los.

Corrupção
O segundo desafio apontado por Francisco é a honestidade, definindo a corrupção a pior chaga da sociedade.
“É a lei da selva disfarçada de aparente racionalidade social”, “é a fraude da democracia”. A corrupção, prosseguiu
contundente o Papa, não é um vício exclusivo da política, mas está presente nas empresas, nos meios de comunicação, nas
Igrejas e nos movimentos populares. “Uma das condições necessárias para o progresso social é a ausência de corrupção.”

Migrações
O terceiro desafio é a fraternidade, a atividade empresarial tem sempre que envolver o elemento da gratuidade, afirmou
Francisco.
Sobre este ponto, o Pontífice incluiu o tema das migrações e dos refugiados. Ele explicou que a Santa Sé e as Igrejas
estão fazendo esforços extraordinários para enfrentar de maneira eficaz as causas desta situação, buscando a pacificação das
regiões em guerra e promovendo o espírito de acolhida.
“Porém, não se consegue tudo o que se deseja”, constatou o Papa, pedindo que os empresários façam a sua parte,
recordando que muitos deles pertencem a famílias de migrantes.
O Pontífice concluiu seu discurso propondo o trecho evangélico de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos: “Faço
votos de que esta Conferência seja como a figueira de Jericó, uma árvore em que todos podem subir para que encontrar o olhar
de Jesus”.
VATICANO

É Bom Saber
DÍZIMO
Com o Dizimo , ajudamos a igreja a cumprir sua missão. Contribuir com o Dizimo é participar da grande
missão da igreja, a evangelização. Quem oferta o Dízimo com consciência e fé, torna-se evangelizador ,
mesmo que não possa ou não saiba anunciar a palavra de Deus. O próprio ato de contribuir com o
Dízimo, já é um ato evangelizador.

Aconteceu
Festas

Crisma

Aconteceu

1º Comunhão

Aconteceu
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Liturgia

Liturgia
de

Dezembro

1-Quinta –Is 26,1-6-Sl 117/118-Mt 7,21.24-27
2-Sexta- Is 29,17-24-Sl 26/27-Mt 9,27-31
3-Sábado –Is 30,19-21.23-26-Sl 146/147ª-Mt 9,35-101.6-8
4-Domingo-Is 11,1-10-Sl 71/*72-Rm 15,4-9-Mt 3,1-12
5-Segunda-Is 35,1-10-Sl 84/85-Lc 5,17-26
6-Terça-Is 40,1-11-Sl 95/96-Mt 18,12-14
7-IQuarata- 40,25-31-Sl 102/103-Mt 11,28-30
8-Quinta- Gn 3,9-15.20-Sl 97/98-Ef 1,3-6.11-12-Lc 1,26-38
9-Sexta- Is 48,17-19-Sl 1,1-4.6-Mt 11,,16-19
10-Sábado- Eclo 48,1-4.9-11-Sl 79/80-Mt 17,10-13
11-Domingo- Is 35,1-6ª.10-Sl 145/146-Tg 5,7-10-Mt 11,2-11
12-Segunda – Gi 4,4-7-Sl 95/96-Lc 1,39-47
13-Terça-Sf 3,1-2.9-13-Sl 33/34-Mt 21,28-32
14-Quarta-Is 45,6b-8.18.21b-25-Sl 84/85-Lc 7,1-23
15-Quinta-Is 51,1-10-Sl 29/30-Lc 7,24-30
16-Sexta- Is 56,1-3a.6-8-Sl 66/67-Jo 5,33-36
17-sábado- Gn 49,2.8-10-Sl 71/72-Mt 1,1-17
18-Domingo-Is 7,10-14-Sl 23/24-Rm 1,1-7-Mt 1,18-24
19-Segunda-Jz 13,2-7.24-25a-Sl 70/71-Lc 1,5-25
20-Terça- Is 7,10-14-Sl 23/24-Lc 1,26-38
21-Quarta- Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18ª-Sl 32/33-Lc 1,39-45
22-Quinta- 1Sm 1,24-28-Cant. 1Sm 2,1.4-7-Lc 1,46-56
23-Sexta – Mi 3,1-4.23-24-Sl 24/25-Lc 1,57-66
24-Sábado- 2 Sm 7,1-5.8b-12.14ª.16-Sl 88/89-Lc 1,67-79
25-Domingo- Is 9,1-6-Sl 95/96-Tt 2,11-14-Lc 2,1-14
26-Segunda- At 6,8-10;7,54-59-Sl 30/31-Mt 10,17-22
27-Terça- 1Jo 1,1-4-Sl 96/97-Jo 20,2-8
28-Quarta- 1 Jo 1,5-2,2-Sl 123/124-Mt 2,13-18
29-Quinta-1Jo 2,3-11-Sl 95/96-Lc 2,22-35
30-Sexta- Eclo 3,3-7.14-17ª ou Col 3,12-21—Sl 127/128-Mt
2,13-15.19-23
31-Sábado- 1Jo 2,18-21-Sl 95/96-Jo 1,1-18

Convite
Encontro de Jovens
Convidamos todos os jovens para
se juntarem a nós e
participar do EJC. O Grupo de
Jovens se reúne aos
domingos após a missa das 18h.
para promover um abastecimento espiritual e
para planejar e desenvolver trabalhos na comunidade.

