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DEZEMBRO

2021

ANO C  
ADVENTO

SEGUNDO DOMINGO

Baruc 5, 1-9
Salmo 125

Filipenses 1, 4-6.8-11
Lucas 3, 1-6

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Tomar o nosso 
lugar de profetas; 

e acender a 
segunda vela 
da Coroa de 

Advento

A espera vigilante não pode ser 
passiva: tem de mexer connosco, 
já! «Levanta-te, Jerusalém [...]. Deus 
conduzirá Israel na alegria, à luz da 
sua glória». A salvação está próxima. 
Deus está em ação e convida-nos a 
fazer o mesmo. Surge João Batista a 
interpelar-nos: «Preparai o caminho 
do Senhor [...]. E toda a criatura verá 
a salvação de Deus». O Advento é 
também um tempo para rejubilarmos 
diante das maravilhas por Deus 
feitas em nosso favor: «Sim, grandes 
coisas fez por nós o Senhor, estamos 
exultantes de alegria». Caminhai 
juntos, com perseverança e com a 
«plena confiança de que Aquele que 
começou em vós tão boa obra há 
de levá-la a bom termo até ao dia 
de Cristo Jesus». Preparemos o nosso 
coração e toda a nossa vida!

Ser mensageiros de Deus é a nossa 
missão neste mundo. No decurso da 
história, sempre surgiram arautos e 
sentinelas, para guiar as pessoas e os 
povos, com alegria, pelos caminhos 
do amor, caminhos de esperança, que 
se tornam sinais da presença divina. 
Chamamos-lhes ‘profetas’, homens 
e mulheres que «impelem o resto do 
mundo a ver de uma forma nova 
aquilo que significa estar plenamente 
vivo». Esta é a nossa aventura no 
permanente advento de Deus. Sem 
resignação. Levanta-te! O tempo é 
agora! Com entusiasmo. Enche-te 
de Deus! Esta é a tua tarefa: num 
mundo em turbilhão, és chamado a 
ser profeta da esperança, a fim de 
germinar um novo dinamismo. Deus 
conta contigo. O mundo precisa de ti.

“Preparai o caminho 
do Senhor”

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

Profetas da 
esperança
Tomemos o nosso lugar de profetas! 
Preparai caminhos de fraternidade; 
seja alteada a estima dos que se 
sentem desprezados e abatidos 
todos os egoísmos; endireitem-se 
as relações desavindas e aplanem-
se os conflitos familiares; e toda a 
criatura ‘veja’ a salvação. Trata-se 
de aprender a construir o mundo 
através dos sonhos de Deus, a ponto 
de intuir outras atitudes capazes de 
transformar o mundo num lugar mais 
humano e abençoado para todos.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E S INODAL 

TOME NOTA  
06 a 12 de Dezembro
 

07 | TERÇA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 
21h15 – Encontro Conselho Económico, Residência 

 

08 | QUARTA – SOLENIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

09 | QUINTA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

 

10 | SEXTA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga  

 

11 | SÁBADO   
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga  

  09h30 às 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
18H00 – Eucaristia, Matriz Nova  

  21h00 – Curso Alpha, Centro Pastoral 
 

12 | III DOMINGO DO ADVENTO  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

ADVENTO: “Gestação” é o tema para a nossa caminhada de 
Advento e Natal. Ele tem em conta que o nosso Plano 
Pastoral: “onde há amor nascem gestos”. Por isso, será em 
gestos concretos que esta proposta se alicerçará. Para cada 
semana foi escolhido um gesto (germinar, sorrir, saltar de 
alegria, saudar, embalar, olhar e escutar) que procurará dar 
fecundidade a diversos ambientes: a Liturgia, a Família, a 
Catequese, a Escola e a Juventude. Só com gestos concretos, 
que sejam expressão da caridade, é que poderemos cultivar 
a virtude da esperança, fazendo um caminho em conjunto, 
em “gestação” de Jesus Cristo, em cada um de nós, nas 
nossas comunidades e em toda a Igreja. 
 

DESAFIO - PRESÉPIO: que a comunidade fortaleça a tradição 
de montar o presépio em família. Propomos que haja, em 
cada casa ou família, um presépio interior ou exterior, de 
jardim, ou num espaço visível para quem passa. 
 

 

 

INAUGURAÇÃO DO ÓRGÃO DE TUBOS HISTÓRICO - CANCELADA: 
por motivos que nos são alheios não vai ser possível 
inaugurar o restauro e conservação do nosso Órgão de 
Tubos Histórico, da Matriz Antiga. Entretanto daremos mais 
informações.  

 

 
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA - BODAS MATRIMONIAIS: no dia 
26, celebramos a Família. Por isso, convocamos todas as 
famílias, de forma especial, todos os casais que celebraram 
as suas bodas matrimoniais no presente ano. Inscrevam-se 
na sacristia ou no cartório.  
 

DONATIVOS À PARÓQUIA: doe no cartório paroquial ou 
colocando o envelope no cesto do ofertório da Missa. Pode 
fazer através de MBWAY (962 740 789) ou por transferência 
bancária PT50 0033.0000.453 33699908.05. Indique sempre o 
nome do chefe de família e a que se destina a donativo. Se 
pretender recibo indique o número de identificação fiscal 
(NIF) e peça-o por e-mail ou no cartório paroquial. Gratos 
pela generosidade e sentido de responsabilidade de todos.  

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO: no dia 8 de dezembro celebramos a Imaculada Conceição. Com esta solenidade afirmamos que Maria é chamada a «cheia de graça» (Lc 1, 28). Esta sua identidade recorda-nos o primado de Deus na nossa vida e na história do mundo; recorda-nos que o poder de amor de Deus é mais forte do que o mal, pode preencher os vazios que o egoísmo provoca na história das pessoas, das famílias, das nações e do mundo.  

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS: no dia 8 de dezembro, Festa da Imaculada Conceição, na Eucaristia das 11h15, faremos o ritual da bênção das Mães Grávidas. Pedimos que, juntamente com os pais, se inscrevam na sacristia, no cartório paroquial, por telefone (252314279/962740769), no atendimento paroquial ou através do mail da paróquia.  
 

DESAFIO ÀS FAMÍLIAS - SORRIR: nesta segunda semana do Advento, desafiamos as famílias a promoverem os sorrisos: personalizar a máscara de proteção com um smile, desenhar sorrisos e espalhar pela casa. Sobretudo, sorrir uns para os outros. O esforço de sorrir mesmo quando não há motivos. Onde há amor, nascem sempre gestos salvadores. Esta semana podes gerar sorrisos que salvam, curam e alegra.   

 

EU SOU MATRIZ – ADVENTO - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS: 
este ano, propomos o seguinte:  
AZULEJO “FAMÍLIA”: azulejo industrial 100×100mm, cozido 
e vidrado em forno de alta temperatura. A pintura é da 
autoria de Luís Melo. Nesta arte, está um mote para a 
(re)descoberta do património cultural e religioso. É um 
presente económico (6€) e colecionável. Podem 
encontrar este azulejo na sacristia, no cartório paroquial, 
ou pedir por mail.  
“AO MEU QUERIDO JESUS”: livro de orações para crianças 
e adolescentes. Os pais e avós podem ajudar os filhos e 
netos a rezar a Jesus e a Deus. Custa 5€ cada. É um belo 
presente de Natal.  
LANTERNAS/CANDEIAS: no último Domingo do Advento, 
fim de semana de 18 e 19 de dezembro, os escuteiros 
partilharão a Luz da Paz de Belém. Para o efeito temos as 
lanternas para levar esta Luz que vem da Gruta de Belém.  
VELAS DA CARITAS: associámo-nos à Cartitas na 
operação de solidariedade pelos mais pobres do país: “10 
Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Cada vela custa 
2€ que será totalmente entregue na Caritas. Participem! 
 

CONFISSÕES DE ADVENTO: celebraremos o sacramento 
da reconciliação no dia 15, das 21h15 às 22h e no dia 22, 
das 9h30 às 11h, na Matriz Antiga.  

BOLETIM DE INTENÇÕES DE MISSA: já está disponível na 
sacristia. Levem-no e entreguem-no de novo na sacristia. 
Tenham em conta as indicações no verso. PEDIR 
INTENÇÕES DE MISSA: o gesto bonito de “marcar missas” 
pelos familiares deve ser revalorizado nas famílias e na 
comunidade. Não deixemos de o fazer. Ultimamente, são 
poucas as pessoas que marcam intenções de missa. 
Rezar pelos irmãos que partiram, é agradecer a Deus a 
sua vida e refletir sobre o sentido último da nossa. 


