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ANO C  
ADVENTO

PRIMEIRO DOMINGO

Jeremias 33, 14, 16
Salmo 24 (25)
1Tes 3, 12 – 4, 2

Lucas 21, 25-28.34-36

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Construir’ a 
«Coroa de 

Advento»; e 
acender a 

primeira vela

A palavra de Deus, no início do ano 
litúrgico, continua a preparar os 
corações para a vinda de Jesus. O 
Advento não é só para celebrar o 
nascimento do Menino, no presépio; 
também não é para meter medo com 
o fim cheio de extraordinários ‘sinais’. 
É para estarmos ativos: «Erguei-vos e 
levantai a cabeça [...]. vigiai e orai em 
todo o tempo». É a mais bela atitude 
de quem ama o Senhor: «Guiai-me na 
vossa verdade e ensinai-me, porque 
Vós sois Deus, meu Salvador». Para 
que nos encontre a progredir «numa 
santidade irrepreensível». Outrora, 
o primeiro Natal foi um sinal para 
Israel: «farei germinar para David 
um rebento de justiça». Hoje, a nossa 
esperança assenta na ressurreição, 
que confirma o cumprimento e a 
atualização da promessa.

Tempo novo. O Advento é grito de 
esperança, é apelo a não ficarmos 
resignados. Nós, cristãos, somos 
renascidos e ressuscitados, prontos a 
germinar gestos de esperança e de 
vida. Permitamo-nos caminhar juntos, 
também com os jovens. Queremos 
contagiar a todos com a convocatória 
à renovação da nossa vida e das 
comunidades. «Hoje, Deus diz a cada 
um de vós mais uma vez: ‘Levanta-te!’ 
Espero de todo o coração que esta 
mensagem ajude a preparar-nos 
para tempos novos, para uma página 
nova na história da humanidade. Mas 
não há possibilidades de recomeçar 
sem vós, queridos jovens. Para 
levantar-se, o mundo precisa da 
vossa força, do vosso entusiasmo, da 
vossa paixão» (Papa Francisco).

“Erguei-vos e “Erguei-vos e 
levantai a cabeça”levantai a cabeça”

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

Tempo novo
Jesus Cristo, o enviado do Pai que, no 
primeiro Natal, nasce na nossa carne, 
veio instaurar um tempo novo; agora, 
é esse tempo que se renova, a partir 
da Páscoa, pela ação criativa do 
Espírito Santo. Não se trata de esperar 
um qualquer fim do mundo ou até a 
nossa morte. O tempo é agora! É-nos 
dada a possibilidade de germinar a 
plena ‘libertação’. Advento é tempo 
de esperança ativa e criativa, porque 
aberta à novidade que Deus quer 
realizar na nossa vida e na nossa 
história, neste mundo e na Igreja.
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver
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Terça, 30 / Novembro > 19h / mosTeiro

Quarta, 1 / Dezembro > 19h / P. Da Graça
Clementina Dias Barbosa e marido m.c. 

filhos; José Joaquim Gomes Soares 
m.c. amigo; Manuel Soares Antunes 
e esposa m.c. família 

QuiNTa, 2 / Dezembro >  19h / Cap. sra Do Ó
Sexta, 3 / Dezembro > 19h / P. Da Graça
7º dia de Rosa Ferreira da Mota; Manuel 

Joaquim Fernandes Coelho m.c. 
esposa e filhos; Maria da Conceição 
Abreu Peixoto m.c. Associação de 
Ns Sra da Cabeça; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. filhos;

SÁbaDo, 4 / Dezembro > 18h / CaP. Sra Graça
30º dia de Albertina Gomes da Silva 

m.c. Confraria de Ns Sra da Graça; 
Feliciano da Costa Fernandes e esposa 
m.c. filhos; Luísa Ferreira e marido 
m.c. filhos

sÁbaDo, 4 / Dezembro > 19h / Cap. sra Do Ó

II DOMINGO DO ADVENTO [ANO C]
DomINGo, 5 / Dezembro > 9h / P. Da Graça
Francisco da Silva m.c. irmã Conceição 

e afilhado Filipe; Luzia Correia Dias 
e marido m.c. filha Zaida; Manuel 
Pereira da Silva m.c. esposa; Irmãos 
vivos e falecidos da Associação de 
Nossa Srª da Cabeça; António Valente 
Peixoto m.c. esposa; José Carlos 
Araújo e esposa m.c. filhos; Maria 
Madalena da Silva Beato m.c. filhos

DomiNGo, 5 / Dezembro > 10h30 / mosTeiro

CaLeNDÁrIo LItÚrGICo
30 de Nov | S. André, Apóstolo [FESTA]
3 de Dez | S. Francisco Xavier, presb., 

Padroeiro das Missões
4  de Dez | S. João Damasceno, presb. e 

doutor da Igreja
5 de Dez | II Domingo do Advento  - ano C

LeItoreS
DIa 4 / Dezembro [Capela]

Leitores - a definir
DIa 5 / Dezembro [iGreja]

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

A Família pode viver cada um dos 
gestos propostos com ações simples 
que procuram a interação em casa e 
para além da habitação de cada família. 

caminhada em FAMÍLIA
1ª semaNa Do aDveNTo - GermINar

Nesta primeira semana, que os pais 
contem aos seus filhos como foi o 
anúncio da gravidez, como decorreu 
esse período de gestação. Deixamos 
duas propostas, para gestos concretos:

1º Perceber como acontece o germinar, 
a partir de um grão de feijão (cuja 
forma é semelhante ao feto de gestação). 

Material: - Copo/frasco (de preferência 
transparente); - algodão; - grãos de 
feijão; -agua

Procedimento: - Forrar o fundo do 
copo com o algodão humedecido; - 
Colocar alguns grãos de feijão sobre 
o algodão e deixar o copo num local 
com luz; - Nos próximos dias temos 
que ter atenção para que o algodão 
esteja sempre húmido.

2º Desenhar, modelar em barro ou 
esculpir a Imagem de Nossa Senhora 
Grávida para a colocar no presépio. 
Fazer a árvore genealógica da família, 
desde os bisavós.

AVISO
A Associação Catarina e Amigos com 

Síndrome MEF2C estará a vender 
calendários, no final das missas, no fim 
de semana de 4 e 5 de dezembro.

 O calendário tem as dimensões 20x15, 
íman e um custo de 5€ cada.

O valor angariado reverte na totalidade 
para a Associação Catarina e Amigos 
com Síndrome MEF2C. Mais 
informações @pelofuturodacatarina.

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS
Iniciou-se a Campanha de Recolha 

de Alimentos que decorrerá até 5 
de dezembro. Pode contribuir para a 
missão do Banco Alimentar Contra 
a Fome de Braga doando alimentos 
online - http://www.alimentestaideia.
pt - ou nos Supermercados! Visite o 
site da imagem ou contribua para a 
Campanha Vale, se não os encontrar os 
vales no seu supermercado, peça-os a 
um/a funcionário/a. Muito Obrigado!

#babraga #ALIMENTESTAIDEIA 
#CAMPANHAVALE

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
Gestação

- oNDe hÁ amor NasCem GesTos -
“Gestação” é o tema que o Departa-

mento Arquidiocesano para a Li-
turgia escolheu para a caminhada de 
Advento-Natal. 

Tendo em conta que o nosso Plano 
Pastoral nos propõe como tema “onde 
há amor nascem gestos”, será em gestos 
concretos que esta proposta se alicerça-
rá. Será escolhido para cada semana um 
gesto que procurará dar fecundidade a 
diversos ambientes: a Liturgia, a Famí-
lia, a Catequese, a Escola e a Juventude.

Só com gestos concretos, que sejam 
expressão da caridade, é que podere-
mos cultivar a virtude da esperança, 
fazendo um caminho em conjunto, 
em “gestação” de Jesus Cristo, o nosso 
Salvador, em cada um de nós, nas nos-
sas comunidades e em toda a Igreja.

IMAGEM
A ideia de “gestação” leva-nos direta-

mente à imagem de Nossa Senhora 
do ‘Ó’. Maria grávida, que gera no seu 
seio o Menino Jesus, intrinsecamente 
ligada a São José que “abraça” esta 
gestação, é a mensagem da imagem 
escolhida para ilustrar esta caminhada. 
Seguimos linhas simples e estilizadas, 
como nos inspira o ventre materno de 
Nossa Senhora do ‘Ó’.

seNhora Do Ó
Na preparação do nosso presépio, na 

igreja/capela e nas casas de cada família, 
seja colocada esta invocação de Nossa 
Senhora do Ó, até ao dia de Natal. 
Na noite de consoada deve trocar-se 
a imagem de Nossa Senhora grávida 
pelas habituias do Menino e sua Mãe.

A Liturgia é a fonte e o cume de 
toda a vida cristã. Por isso, nela se 
celebra essencialmente o caminho de 
Advento- Natal, simultaneamente 
como ponto de partida e como meta 
da vivência de cada gesto nos outros 
ambientes: Família, Catequese, Escola 
e Juventude. Em cada Eucaristia 
valorizar-se-á algum momento da 
celebração, como concretização do 
gesto da semana, fazendo com que 
toda a comunidade aprofunde e 
compreenda melhor o sentido de cada 
momento da celebração, como forma 
de gerar Cristo nos corações.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

