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2021

ANO C  
ADVENTO

QUARTO DOMINGO

Miqueias 5, 1-4a
Salmo 79 (80)

Hebreus 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Gestos de 
proximidade; 
e acender a 
quarta vela 
da Coroa de 

Advento

A poucos dias do Natal, a Sagrada 
Escritura faz-nos saudar a visita de 
Deus. As coisas começam a ficar mais 
claras, «até à altura em que der à luz 
aquela que há de ser mãe». Após a 
ruína de Jerusalém, Miqueias anuncia 
uma nova ‘reconstrução’, que surgirá 
a partir de Belém. Somos convidados 
a suplicar por esse rei, esse pastor, o 
próprio Deus: «Mostrai-nos o vosso 
rosto e seremos salvos»! Jesus Cristo 
incarna o Deus Salvador: oferece-se 
ao Pai para cumprir a sua vontade. 
E nós «fomos santificados pela 
oblação do corpo de Jesus Cristo». 
Ele convida-nos a assumir a mesma 
disponibilidade. Maria é disso um 
exemplo: «acreditou no cumprimento 
de tudo quanto lhe foi dito da parte do 
Senhor». E nós somos agraciados com 
a alegria da salvação.

Deus habita em nós. E nós habitamos 
em Deus. O desafio é permitir a 
«remigração interior» rumo ao ‘ser-
filho’ e ‘ser-criança’, que nos torna 
dignos do reino de Deus. Este é o 
nosso propósito, ao iniciar, com este 
episódio, a série de Natal: Se não vos 
tornardes como este filho! Trata-se 
de cuidar o profundo mistério, essa 
graça original que nos habita desde 
a conceção e que se torna visível 
em cada infância. «E, por fim, Deus 
regressa/ carregado de intimidade 
e de imprevisto/ já olhado de cima 
pelos séculos/ humilde medida de um 
oral silêncio/ que pensámos destinado 
a perder// [...] O mistério está todo 
na infância:/ é preciso que o homem 
siga/ o que há de mais luminoso/ à 
maneira da criança futura» (JTM).

“Fomos “Fomos 
santifsantif  icados”icados”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Se não vos 
tornardes
Os textos bíblicos estão impregnados 
de incarnação, tornar-se carne. O 
mistério do corpo, dito a partir da 
identidade de filho e de criança, 
pode ser um ponto de partida para 
aprendermos a reconhecer, ou para 
confirmarmos, que Deus continua a 
‘fecundar’ a nossa carne, como em 
Maria e Isabel e tantas outras pessoas 
ao longo da história, e que cada corpo 
humano é ‘lugar’ de santificação: 
cada pessoa é, para si e para o outro, 
sacramento da presença de Deus.
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

NoveNa ao MeNiNo Jesus - tibães

Segunda, 20 / dezembro >  19h30 / moSteiro 
terça, 21 / dezembro >  19h30 / moSteiro 

Quarta, 22 / Dezembro > 19h / P. Da Graça
7º dia de José Moreira Gonçalves; 

António da Silva Ribeiro m.c. irmão 
Avelino; Manuel Joaquim Ribeiro da 
Costa m.c. esposa e filhas; Manuel 
Correia Dias e esposa m.c. família; 
Carlos Alberto Calheiros Pereira Oli-
veira m.c. esposa; José Joaquim Gomes 
Soares m.c. esposa; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. esposa e filhos; 
Anacleto Lopes Surrador, m.c. família

Quarta, 22 / dezembro >  19h30 / moSteiro

Quinta, 23 / dezembro >  19h30 / moSteiro

Sexta, 24 / dezembro >  8h30 / moSteiro

NATAL DO SENHOR JESUS
SÁbaDo, 25 / Dezembro > 9h / P.Da Graça
 Pelo Povo

SÁbado, 25/dezembro > 10h30/Cap.Sra do Ó

SÁbado, 25 / dezembro > 17h / moSteiro

SÁbaDo, 25/Dezembro > 18h/CaP. Sra Graça
 Pelas crianças vítimas da pandemia

SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ
DomINGo, 26 / Dezembro > 9h/P. Da Graça

MeMória das Bodas MatriMoniais de 2021
Manuel Ferreira da Silva e esposa m.c. 

filha Teresa; Teresa da Silva Correia 
m.c. filhos; Manuel Rodrigues m.c. 
esposa e filhos; Luzia Correia Dias 
e marido m.c. filha Glória; Francisco 
de Abreu, esposa e filho m.c. filho 
Manuel; Lídia Margarida Cunha 
Mota e marido m.c. filhos; Maria 
da Conceição Abreu Peixoto m.c. 
neta Diana; Rosa Marques (aniv. 
falecimento) m.c. marido; Bento 
Gonçalves Dias, esposa e genro m.c. 
Maria Pinto; Domingos José Santos 
Alves e família m.c. netos; Colegas 
de Trabalho de Amélia Semelhe; 
Fernando Oliveira e Sousa, sogros e 
cunhados m.c. esposa; Filipe Ferreira 
Coelho m.c. esposa; Maria Madalena 

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
Gestação

- onde hÁ amor naSCem geStoS -
caminho em FAMÍLIA

4ª Semana do advento - SauDar
Maria não guarda para si as maravilhas 

que Deus opera nela. Põe-se a caminho 
e vai anunciar a feliz notícia, Jesus 
Cristo, que habita em si. Porque Jesus 
Cristo vive em nós, Ele impele-nos a 
ir ao encontro dos outros. O gesto da 
saudação é, por isso, uma oportunidade 
para que o Salvador, que está em 
gestação em nós, nasça também no 
coração dos outros.

Promova-se também em família palavras 
e gestos de saudação. Sugestões: 

- Que os pais ensinem os filhos a dizer 
bom dia ou boa noite em língua gestual 
portuguesa. Objetivo: Fazer perceber 
que saudar o outro é uma forma de lhe 
mostrarmos que estamos próximos e 
que nos importamos com ele.

- Transmitir e valorizar formas de 
saudação, próprias da nossa cultura 
cristã: “até logo/até amanhã, se Deus 
quiser”...; “Deus te acompanhe”, “Deus te 
abençoe”, “Deus te recompense”, etc...

- Saudar com mais carinho e atenção (e 
não de forma fugidia ou por obrigação);

- Escrever um postal de Natal para 
entregar na paróquia a quem vive 
sozinho.

- partilhar nas redes sociais o hashtag 
#alegriadesercristão.

BODAS DE MATRIMÓNIO
Convidam-se os casais que celebraram, 

ou ainda celebram, durante este ano de 
2021, as suas Bodas Matrimoniais de 
Prata, Ouro ou Diamante, a estarem 
presentes na Eucaristia do próximo 
domingo, 26 de Dezembro, dia da 
Sagrada Família, em que foremos 
memória do seu matrimónio

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES PARA 2022
Com a mensagem de Natal, será 

também distribuída em cada casa a 
folha própria para a marcação das 
intenções de missa. No entanto, 
também poderá fazê-lo através do 
email, indicando no rodapé deste 
boletim. Tentaremos, sempre que 
nos for permitido e possível, manter 
o habitual esquema das celebrações.

da Silva Beato, marido e filho m.c. 
filhos e irmãos; Luciano Gonçalves 
Dias m.c. filha Glória

domingo, 26/dezembro > 10h30/Cap. Sra do Ó

domingo, 26 / dezembro > 17h / moSteiro

MeMória das Bodas MatriMoniais de 2021

CALENDÁRIO LITÚRGICO
25 | Solenidade do Natal do Senhor
26 | Sagrada Família de Jesus, Maria e José

LeItoreS
DIa 25 / Dezembro [Capela/ igreja]

Leitores - a definir
DIa 26 / Dezembro [igreja]

Introdução - Glorinha
1ª Leitura - Constantino
2ª Leitura - Cila
Or. Universal - Sameiro

AVISO - NATAL SOLIDÁRIO 
A Junta de Freguesia de Padim da Gra-

ça informa que está a decorrer uma 
recolha de alimentos não perecíveis no 
Edifício da Sede da Junta de Freguesia 
entre os dias 15 de dezembro de 2021 
e 2 de janeiro de 2022. Apelamos a 
todos que possam contribuir que o 
façam num espírito de solidariedade 
com aqueles que mais necessitam. A 
quadra natalícia assim o requer, ajudar o 
próximo também nos ajudará a crescer. 

A entrega poderá ser feita presencial-
mente nos dias de abertura ao público 
ou poderá ser feito um agendamento da 
recolha a partir dos contactos habituais.

AVISO 
A Associação de Reformados e Pensio-

nistas de Padim da Graça convoca os 
Sócios para a Assembleia Geral, a reali-
zar no dia 13 de janeiro de 2022, com a 
seguinte ordem de trabalhos: aprovação 
de contas de 2021 e análise do possível 
aumento de cotas para 2022. 

Informa ainda que as cotas são pagas no 
dia 19 de janeiro de 2022. 

Todas estas atividades serão realizadas 
das 15h às 16h, no local habitual.

PENSAMENTO DA SEMANA
O Natal é um mistério de pobreza, sim-

plicidade e esperança. Por isso, não é 
difícil de compreender para quem tem 
um coração que vê.            [D. José Cordeiro]

 Votos de SANTO
     E 
  FELIZ NATAL

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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