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A 3 de Dezembro Celebrou-se o Dia 

de São Francisco Xavier. Nasceu em 

1506, no Castelo de Xavier, em 

Navarra, norte da Espanha. 

A vocação missionária já havia entrado 

no coração de Xavier, ao qual 

participou da fundação de uma nova 

Ordem religiosa, denominada 

"Companhia de Jesus". Ao consagrar-

se a Deus e ao apostolado, Francisco 

partiu, para as Índias, a pedido do 

Papa Paulo III, que queria a 

evangelização daquelas terras, na 

época, conquistadas pelos 

Portugueses. Na sua chegada passou 

a dedicar-se precisamente à 

assistência aos excluídos da 

sociedade: os doentes, os prisioneiros, 

os escravos, os menores 

abandonados. Este Santo conseguiu 

levar o Evangelho ao Extremo Oriente, 

adaptando-o, com sabedoria, ao 

caráter e à linguagem de populações 

muito diferentes entre si.

Francisco Xavier foi beatificado 

por Paulo V, em 1619, e 

canonizado por Gregório XV, em 

1622.

Foi proclamado Padroeiro do 

Oriente, em 1748; da Obra de 

Propagação da Fé, em 1904 e de 

todas as Missões em 1927.



Oração a Nossa Senhora da Conceição

“Virgem Santíssima, que foste concebida sem o pecado original e por isto

merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E por terdes

evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com as belas

palavras: “Ave Maria, cheia de graça”. Nós vos pedimos que nos alcanceis do 

vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e 

evitarmos os pecados. E porque tambem és nossa Mãe, atendei-nos com 

carinho maternal esta graça para que possamos viver como dignos filhos

vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém.”

8 DE DEZEMBRO - IMACULADA CONCEIÇÃO 



25 DE DEZEMBRO - O NASCIMENTO DO 

MENINO JESUS 

“O nascimento de Jesus é a novidade que nos permite renascer dentro, cada 

ano, encontrando n’Ele força para enfrentar todas as provações”, afirmou o 

Papa na Basílica de São Pedro.

Um filho nos foi dado. Sois Vós, Jesus, o Filho que me torna filho. 

Amais-me como sou, não como eu me sonho. Abraçando-Vos, Menino da 

manjedoura, reabraço a minha vida. Acolhendo-Vos, Pão de vida, também eu 

quero dar a minha vida. Vós que me salvais, ensinai-me a servir. Vós que 

não me deixais sozinho, ajudai-me a consolar os vossos irmãos, porque, a 

partir desta noite, são todos meus irmãos.

Fonte: https://agencia.ecclesia.pt/portal/homilia-

do-papa-francisco-na-noite-de-natal/



É um projeto de ensino e uma fonte de auto-estima dirigido às centenas de crianças,

jovens e adultos integrados nos Equipamentos da SCML a partir da celebração do Nascimento

de Jesus. Todos os anos o texto e a música são originais, o guarda-roupa é personalizado e

desenhado tendo por base o contexto histórico e à época que se vive.

O Auto de Natal é a peça final deste grandioso trabalho conjunto, que se constrói ao

longo de quatro meses de muita preparação e ensaios. É o momento em que todos os

participantes oferecem ao público o seu testemunho da transcendência do Nascimento de Jesus,

também Ele menino.

O Auto de Natal, é promovido

anualmente pela Irmandade da Misericórdia

e de São Roque de Lisboa, com o apoio da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Este 

ano devido à situação epidimológica em

Portugal, não foi possivel assisitir

presencialmente a ele na Igreja de São 

Roque. Mas tudo foi gravado em filme, e 

que vos será apresentado em breve.

AUTO DE NATAL 2021



VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO “IR 

AO ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no Mês de 

Dezembro de 2021

UCCI Rainha D. Leonor – 22/12/2021

Residência de Idosos de 

Campolide – 17/12/2021

Centro de Dia Alto do 

Lumiar – 13/12/2021
Centro de Dia e Residência 

Quinta das Flores – 17/12/2021

Foram realizados neste mês 11 Celebrações de Eucaristia, não tendo 

sido possível realizar nos restantes 7 já programados e confirmados, 

por motivo de agravamento da situação epidemiológica.



A Irmandade de São Roque, deseja a 

todos os Utentes e Equipa de cada 

Equipamento, um Feliz Ano 2022!

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa

Largo Trindade Coelho, Apartado 2059

1200-470 Lisboa

Tel.: 213 235 066

Centro de Desenvolvimento e Comunitário Bairro dos Lóios – 13/12/2021

Centro Intergeracional Ferreira Borges – 15/12/2021

• Residência São 

João de Deus 

20/12/2021

• Centro de Dia 

dos Anjos 

22/12/2021

• Centro 

Desenvolvimento 

Comunitário da 

Charneca 

2/12/2021

• UCCI Nogueira 

Pinto 

9/12/2021

• Centro de Dia 

Rainha D. Maria I 

17/12/2021


