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Confissões de Advento 

Sábado 19 de Dezembro  

21h15 

 

Faleceu no passado Domingo 6 de Dezembro, o escultor da nossa Igreja, António 

Júlio. São da sua autoria o altar, os painéis laterias, o sacrário, entre outros aponta-

mentos. A Paróquia da Sagrada Família deixa aos seus familiares um voto de pesar, 

garantindo a sua oração neste momento de dor. Dai-lhe Senhor o eterno descanso. 

Entre os esplendores da luz perpétua. A sua alma descanse em paz. Amem. 

Pio IX e o Dogma da Imaculada Conceição 
 

"Quando comecei a publicar o decreto dogmático, senti a minha voz impotente para se fazer ouvir 

pela imensa multidão que se apinhava na Basílica Vaticana. Mas, quando cheguei à fórmula da defini-

ção, Deus deu à voz do seu Vigário tal força e tal vigor sobrenatural, que fez ressoar toda Basílica. E 

eu fiquei tão impressionado por tal socorro divino que fui obrigado a suspender, por um instante, a 

palavra para dar livre desafogo às minhas lágrimas. Além disso, enquanto Deus proclamava o dogma 

pela boca do seu Vigário, Ele mesmo deu ao meu espírito um conhecimento tão claro e tão grande da 

incomparável pureza da Santíssima Virgem que, abismado na profundidade desse conhecimento, que 

linguagem alguma poderia descrever, a minha alma ficou inundada de delícias inenarráveis, delícias 

que não são terrenas e que se não poderiam experimentar senão no Céu. Nenhuma prosperidade, 

nenhuma alegria deste mundo poderia dar a menor ideia daquelas delícias. E não temo em afirmar 

que o Vigário de Cristo precisou de uma graça especial para não morrer de doçura, sob a impressão 

de tal conhecimento e de tal sentimento de beleza incomparável de Maria Imaculada." 
 

In Domenico Bertetto, Il papa dell’Immacolata, Pio IX. Civiltà (1972) 

 

Cinema Católico 

Sábado 12 de Dezembro  

Domingo 13 de Dezembro 
 

Fórum Romeu Correia 
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Abertura da Porta Santa 
 

"Abri-me as portas da justiça", pediu Francisco, no 

breve ritual que decorreu no fim da Missa a que 

presidiu na Praça de São Pedro, antes de empurrar 

as portas, fechadas desde o Jubileu do ano 2000. O 

Papa foi o primeiro a atravessar a Porta Santa, reco-

lhendo-se depois em oração durante alguns momen-

tos, em silêncio, sendo seguido pelo Papa emérito 

Bento XVI, que se deslocava com o apoio de uma bengala e ajuda do seu secretário pessoal. Francis-

co falou num gesto "simples mas altamente simbólico". Após a passagem do Papa emérito, atravaes-

saram cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos, em procissão até ao túmulo de São 

Pedro. A intervenção lamentou a "injustiça" que se faz a Deus quando se afirma, em primeiro lugar, 

que os pecados são "punidos pelo seu julgamento", sem colocar em primeiro lugar, pelo contrário, 

que "são perdoados pela sua misericórdia". "Que o cruzamento da Porta Santa nos faça sentir parti-

cipantes deste mistério de amor. 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 transfor-

ma", apelou. Este gesto simbólico será repetido nas várias Catedrais de todo o mundo neste Domin-

go 13 de Dezembro. 
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