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DEZEMBRO
2019
ANO A
ADVENTO
PRIMEIRO
DOMINGO
Isaías 2, 1-5
Salmo 121
Romanos 13, 11-14
Mateus 24, 37-44

Entre nós, os dias diminuem, a luz
é menos intensa, o frio aumenta, e,
com tudo isto, até se ressente o nosso
ânimo. A palavra de Deus provoca
um autêntico sobressalto nesta
melancolia! Início do ano litúrgico
(Ano A), Primeiro Domingo de Advento:
«caminhemos», «vamos com alegria»!
A temática da esperança toma-nos
pela mão, para nos acompanhar
nesta etapa em direção ao Natal.
Hoje, os textos bíblicos querem
despertar a nossa esperança: a

PERGUNTA

promessa vai realizar-se, a paz há de

DA SEMANA

chegar. É preciso estar preparado:

O que podes

chegou a hora de nos levantarmos».

«vós sabeis em que tempo estamos:

fazer para ‘ver’
Deus presente

FAMÍLIA
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na tua vida?

vós também preparados». Vigiar é
desejar a vinda do Salvador ao nosso
coração, à nossa vida.

“Vós sabeis em que
tempo estamos”
O Advento, que evoca o passado

Acompanha a série

e abre ao futuro, é ocasião para

‘O Natal está a chegar!’

habitar o presente, viver com plena

em laboratoriodafe.pt

consciência o quotidiano. É tempo
litúrgico. Para ti, há de ser também
uma maneira de estar na vida. É
oportunidade para despertares em
ti o desejo de acolher Deus. Teres
consciência do tempo em que
estamos ajuda-te a preparar melhor

Despertar
o desejo
Quais são os nossos desejos? Não

o Natal. Quando o homem e a mulher

haverá Natal se não existir em nós o

que tudo corra bem, antes e depois

vida. O jesuíta Teilhard de Chardin

do nascimento. Nós, cristãos, porque
queremos celebrar o Natal com
esperança, precisamos de o preparar
bem. Eis a razão deste tempo de
Advento: tempo de preparação da
vinda do Salvador, tempo de espera e
de esperança. O Natal está a chegar!

desejo de que algo ‘nasça’ na nossa
dizia que os cristãos têm a missão
de manter viva, na terra, a chama
do desejo. Renovemos dentro de nós
o desejo e a esperança da vinda
do Senhor, do seu nascimento no
nosso coração e na vida da nossa
comunidade (paroquial).
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LITURGIA

3 | S. Francisco Xavier, presbítero,
Padroeiro das Missões [MO];
4 | S. João Damasceno, presbítero e
doutor da Igreja [MF];
5 | S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e
S. Geraldo, bispos [MO];
6 | S. Nicolau, bispo [MF];
7 | S. Ambrósio, bispo e doutor
da Igreja [MO];
8 | II Domingo do Advento:
Imaculada Conceição da
Virgem Maria [Solenidade]

NOVENA DA IMACULADA

De 29 de Novembro a 7 de Dezembro,
recitação do terço às 10h e às 16h15.

MUSEU PIO XII INAUGURA
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
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Dezembro

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

Como é importante aprender a
ser uma mão amiga e estendida!
Procurem crescer na amizade
mesmo com aqueles que pensam
de maneira diferente, para que a
solidariedade cresça entre vocês
e se torne a melhor arma para
transformar a história.
(Papa Francisco)
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No dia 07 de Dezembro, às 16h00, será
inaugurada, na Torre Medieval do Museu
Pio XII, uma exposição de presépios da
colecção particular do Pe. João Aguiar
Campos, intitulada “Deus fez-se Presente”.
Serão expostas mais de 70 obras,
executadas através dos mais variados
materiais e acompanhadas por alguns
textos da autoria do sacerdote.
A exposição estará patente até ao dia de
Reis, 06 de Janeiro, no horário normal de
funcionamento do Museu Pio XII.

CEIA E CONVÍVIO DE NATAL
DOS COLABORADORES DOS
CONGREGADOS

É no dia 13 de Dezembro, Sexta-Feira, aqui
na Basílica. Inicia com a eucaristia, às 19h,
seguindo-se depois o jantar-convívio. Os
adultos pagam 10€ e as crianças, até aos
12 anos, 5€.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

