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ANO C  
ADVENTO

TERCEIRO DOMINGO

Sofonias 3, 14-18a
Salmo: Isaías 12
Filipenses 4, 4-7
Lucas 3, 10-186

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser o ‘grito’ 
profético; 

e acender a 
terceira vela 
da Coroa de 

Advento

A alegria expressa a realização das 
nossas esperanças mais profundas. 
«Alegrai-vos sempre no Senhor. 
Novamente vos digo: alegrai-vos»! 
Em todo o Advento, escutamos a 
dedicação dos profetas em fazer 
renascer o entusiasmo, nos tempos 
de provação: «Solta brados de 
alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo 
o coração». Não hesitemos em cantar 
a nossa confiança: «Deus é o meu 
Salvador, tenho confiança e nada 
temo. [...] Ele é a minha salvação». 
Advento é tempo de gestação, gerar 
a vida de Deus, criar as condições 
para que possa ‘nascer’ em nós. 
Então, talvez precisemos do conselho 
profético que nos aponte o caminho. 
«E nós, que devemos fazer?». Qual é a 
tarefa que nos compete realizar para 
dar testemunho da Boa Nova?

A profecia é uma força poderosa, 
tem a faculdade de nos alinhar com 
a vontade de Deus. «Não há pessoa 
que seja irrecuperável. [...] É sempre 
possível recomeçar. [...] De ninguém se 
pode dizer: Está demasiado longe... É 
demasiado tarde...». A transformação 
da pessoa e da sociedade, a ousadia 
de gerar gestos de justiça e de 
paz, ou seja, a disponibilidade para 
implementar a vontade divina requer 
olhos abertos e corações cheios 
de fervor. «Levanta-te e defende a 
justiça social, a verdade e a retidão, os 
direitos humanos, os perseguidos, os 
pobres e vulneráveis, aqueles que não 
têm voz na sociedade, os imigrantes». 
Sem deixar de gritar, às vezes, não 
para que os outros mudem, mas para 
que os outros não nos mudem a nós.

“E nós, que “E nós, que 
devemos fazer?”devemos fazer?”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Sem deixar 
de gritar
Esta ‘série’ ajuda-nos a acolher a 
espiritualidade profética como criativo 
modo de celebrar a vinda (advento) 
de Deus à nossa história. Levanta-
te, toma o teu lugar de profeta! A ti, 
portador da espiritualidade profética, 
deixo-te uma proposta de oração, 
a partir das palavras da monja 
ortodoxa oriental, Maria Skobtsova: 
«Eu sou a tua mensagem, meu Deus. 
Lança-me como um archote aceso 
no meio da noite, para que todos 
possam ver e compreender».
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Terça, 14 / Dezembro > 19h / mosTeiro
Armindo Ferreira Ribeiro m.c. Confra-

ria de Ns Sra do Ó; Maria Luísa Ma-
cedo Ferreira e mãe m.c. afilhado Luís

Quarta, 15 / Dezembro > 19h / P. Da Graça

InícIo da novena ao MenIno Jesus

QuinTa, 16 / Dezembro >  19h /Cap. sra Do Ó
7º dia de José Agostinho Fernandes; 7º 

dia de José Gonçalves Alves; Estefânia 
Gomes Duarte Costa m.c. marido 
e filhas; Rosa Ferreira Araújo, pais, 
sogros e cunhados m.c. marido e filhos

Sexta, 17 / Dezembro > 19h / P. Da Graça

sexTa, 17 / Dezembro >  19h30 / mosTeiro 
Maria da Conceição de Oliveira Gomes 

Vieira m.c. Confraria de Ns Sr do Rosá-
rio; Teresa Gonçalves m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; António Ferreira Mendes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

SÁbaDo, 18 / Dezembro > 18h/CaP. Sra Da Graça

sÁbaDo, 18/Dezembro > 19h/Cap. sra Do Ó
Festa LItúrgIco de nossa senhora do Ó
com a celebração da Bênção das Grávidas

Em honra de Nossa Senhora do Ó; 
30º dia de Brás de Faria Macedo 
m.c. família; Ação de Graças a Ns 
Sra do Ó m.c. Comissão de Festas 
de 1996/1997 (comemoração dos seus 
25 anos); Ac. de Graças a Ns Sra do 
Ó m.c. Fernando Pinto; Francisco 
Pessoa Veiga e esposa e filho m.c. filho 
António Veiga; Manuel Calheiros e 
esposa m.c. pessoa amiga; Américo 
Ferreira Guerra Fontes, filho António 
e família m.c. família; José Coelho de 
Castro m.c esposa, filhos e netos; Ma-
ria da Soledade Machado m.c. marido; 
Manuel Mota Nogueira, esposa, filhos, 
genros, nora e netos m.c. neta Con-
ceição; Manuel da Mota Nogueira e 
esposa m.c. filha Teresa; José Costa 
Pinheiro m.c. esposa e família

IV DOMINGO DO ADVENTO
DomINGo, 19 / Dezembro > 9h / P. Da Graça

DominGo, 19/Dezembro > 10h30/mosTeiro
António Peixoto Ferreira m.c. Manuel 

Joaquim Peixoto Ferreira; Teresa 
Costa Pessoa marido e filhos; Manuel 

os tradicionais Presentes Solidários da 
Fundação Fé e Cooperação (FEC) em 
www.presentessolidarios.pt

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
gestação

- oNDe hÁ amor NaSCem GeStoS -
caminho em FAMÍLIA

3ª SemaNa Do aDveNto - salTar De aleGria

O anúncio da proximidade de Deus gera 
um nós uma inquietação interior, um 
desejo de preparação para estar com 
Ele, um entusiasmo crescente. Por isso, 
saltamos de alegria com a feliz notícia 
de que Deus vem ao nosso encontro 
para nos salvar em Jesus Cristo.

João Batista apela hoje à partilha: 
“Quem tiver duas túnicas reparta com 
quem não tem nenhuma; e quem tiver 
mantimentos faça o mesmo”. Procuremos 
nesta semana cuidar das feridas da 
fraternidade, visitando alguém em 
necessidade, partilhando alguns bens 
que aliviem a sua situação de carência.

Promova-se também em família 
atitudes de conversão e gestos que 
gerem alegria. Sugestões: 

- destacar, num lugar por onde todos 
passam e veem, a pergunta: «E eu, o que 
posso fazer?». Que esta inquietação 
suscite a alegria de servir os outros, de 
ser o primeiro a ajudar.

- preparar uma folha, um cartão, um 
caderno ou algo do género, para que, 
durante a semana, filhos e pais vão 
escrevendo momentos em que sentiram 
verdadeira alegria. O porquê e o 
responsável por esse momento também 
podem ser registados. Objetivo: Fazer 
perceber que os outros contribuem 
para a minha alegria e que Jesus é quem 
mais contribui para a minha felicidade.

- atribuir um elogio a um professor, 
funcionário, colega, catequista, vizinho...

- partilhar nas redes sociais um elogio/
foto com o hashtag #alegriadesercristão.

- e, se ainda não tiveste tempo, porque 
não dispores-te a fazer o presépio em 
família, partilhando histórias que nos 
fizeram rir e gerar boa disposição. 
(relembramos ainda o colocar no 
presépio uma Imagem de Nossa 
Senhora Grávida (Ó), desenhada, 
modelada em barro, esculpida ou 
construída em materiais ecológicos).

Pereira de Castro e esposa e José 
Fernandes Coelho e seus pais m.c. 
família; Em honra da Sagrada Família 
m.c. associados; Francisco Gonçalves 
Miranda e Maria Cândida Veiga 
Pessoa m.c. filhos; Manuel Ribeiro 
Gomes e esposa m.c. filhos; Manuel 
Borges Dias Vilaça e Rosa Fernandes 
da Silva, Zélia Eduarda Dias Correia 
e Maria do Sameiro Fernandes Gomes 
m.c. Carlos Vilaça; Alzira Gomes da 
Cunha m.c. António Silva; António 
José da Cunha Pires m.c. família; 
Maria Aurora Oliveira Campos m.c. 
filhos; Domingos Loureiro Gomes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Irmãos 
vivos e falecidos da Confraria de Ns 
Sra do Rosário

leiTores
Dia 18 / Dezembro [CaPela]

Leitores - a definir
Dia 19 / Dezembro [moSteIro]

Introdução - Conceição Araújo
1ª Leitura - Anabela
2ª Leitura - Luís
Or. Universal - Paulo Barbosa

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS - inTerparoQuial
No próximo dia 18 de dezembro é o 

dia litúrgico de Nossa Senhora do Ó 
(também referido como Senhora da 
Expectação, Senhora de Esperanças, 
Senhora do Parto). Nesse dia, faremos 
o rito da Bênção das Grávidas, duran-
te a Eucaristia, e que será celebrada na 
capela de Ns Sra do Ó (Mire de Tibães), 
às 19h. Deste modo, convidamos to-
das as mulheres grávidas (quanto pos-
sível acompanhadas pelos seus maridos) a 
participarem nesta celebração de cariz 
interparoquial. Para melhor organi-
zação, recomendamos que indiquem 
a sua presença ao pároco, através dos 
contactos em rodapé. A cerimónia 
terá em conta todas as orientações e 
boas práticas sugeridas pela DGS.

PRESENTES SOLIDÁRIOS...
Com apenas 10€, pode garantir a ali-

mentação básica de uma das 60 famílias 
apoiadas numa das cidades mais pobres 
de Mato Grosso, ou, por 29€, oferecer 
todo o material escolar a uma das 392 
crianças deslocadas devido ao conflito 
em Cabo Delgado. Já pode adquirir 
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