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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 “Preparai o caminho 
do Senhor”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.
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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/

Terça, 7 / Dezembro > 19h / Cap. Sra Do Ó
IMACULADA CONCEIÇÃO

QUARTA, 8 / DezembRo > 8h / CAp. SRA GRAçA
- Dia Do irmão -

Irmãos vivos e falecidos, especialmente os que 
faleceram entre 08-12-2020 e 07-12-2021

QUARTA, 8 / DezembRo > 9h / p. DA GRAçA
Domingos Alves Dias m.c. sobr. Glória; 

Maria da Conceição de Abreu Peixoto 
m.c. filhos; Palmira Dias Ribeiro 
e marido m.c. filha Amélia; Maria 
Augusta Martins e marido m.c. filho 
Justino; Pais e Sogros de Amélia 
Semelhe; António Soares da Silva e 
esposa m.c. netos; Custódia Alves Dias 
m.c. família; Manuel Ferreira da Silva 
m.c. esposa e filhos; Pais e padrinhos 
de Maria Augusta Gonçalves Dias; 
José Fernandes Gomes m.c. Irmã 
Conceição; Irineu Gomes da Silva e 
Albertina Gomes da Silva m.c. filhos

QUarTa, 8 / Dezembro > 10h30 / moSTeiro

QUinTa, 9 / Dezembro >  19h / Cap. Sra Do Ó

SexTA, 10 / DezembRo > 19h / p. DA GRAçA
Daniel Gomes Correia e família m.c. 

filhos; Adelino Pinto Correia, pais e 
sogros m.c. esposa; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. esposa e filhos; 
Luís Ferreira da Mota e filha Fátima 
m.c. esposa 

SÁbADo, 11 / DezembRo > 18h / CAp. SRA GRAçA
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Joaquim Dias 
Correia m.c. filha Carolina; 30º dia 
de Virgílio da Conceição Fernandes 
da Cunha m.c. Confraria de Ns Sra 
da Graça

SÁbaDo, 11 / Dezembro > 19h / Cap. Sra Do Ó
III DOMINGO DO ADVENTO

DomINGo, 12 / DezembRo > 9h/p. DA GRAçA
Francisco Fernandes Correia e esposa 

m.c. filhos; Francisco da Silva m.c. 
irmãos; Francisco Esteves, m.c. afilhado

DominGo, 12 / Dezembro > 10h30 / moSTeiro

LeIToReS
DIA 8 e 11-12 / DezembRo [Capela / iGreja]

Leitores - a definir

terá em conta todas as orientações e 
boas práticas sugeridas pela DGS.

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
Gestação

- onDe hÁ amor naSCem GeSToS -

caminho em FAMÍLIA
2ª Semana Do aDvenTo - SoRRIR

A esperança começa a germinar como 
rebento que nos faz caminhar em 
direção a Deus. Este encontro belo, 
face a face, bem próximo, transforma 
a nossa vida: deixamos para trás a veste 
de luto, endireitamos os caminhos 
tortuosos e revestimo-nos de alegria, 
pelas maravilhas operadas em nós. 
Aqui está um excelente motivo para 
sorrir com Deus.

À saída da Igreja fomos interpelados a 
deixar gerar em nós um sorriso que se 
deve prolongar nesta segunda semana. 
Assim, como sugestão e expressão do 
sorriso “escondido pelas máscaras”,  
somos desafiados a desenhar um smile 
na máscara que usámos, , em cada dia 
da semana, como sinal do encontro 
com o Senhor que gera alegria e 
vida nova, mas também como marca 
identificativa dos caminhos novos que 
os cristãos são chamados a percorrer 
no mundo.

Deste modo, promova-se na família 
sorrisos. Sugestões: 

- personalizar a máscara com um smile;
- desenhar sorrisos e espalhar pela casa;
- criar um smile e entregar a alguém que 

precise de alegria, que esteja sozinho, 
triste, doente, sem esperança..., 
fazerndo perceber que a alegria interior 
é a mais importante, mas que se deve 
manifestar também exteriormente.

- fazer germinar em algum um sorriso, 
com gestos de amor, de proximidade, 
partilha, inter-ajuda...

- cultivar um “pouquinho” de oração 
diária, para Deus nos sorrir... ;)

- e se ainda não tiveste tempo, porque 
não dispores-te a preparar 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).

NOVO ARCEBISPO PARA IGREJA EM BRAGA
D. José Cordeiro, até então bispo de 

Bragança-Miranda, desde 2011, foi “o 
nome que Deus pronunciou” e escolheu 
para ser o Pastor da Sua Igreja em 
Braga, nomeado pelo Papa esta 6ªf (3).

DIA DO IRMÃO - [8 Dez.]
 Confraria De nS Sra Da Graça - proGrama

Informa-se toda a comunidade alguns 
aspetos do programa, que poderá ser 
consultado nas redes sociais:

> 07h30 – Abertura da capela até ao 
final do dia.

> 08h00 – Eucaristia na capela, celebrada 
por todos os Irmãos vivos e falecidos, 
recordando especificamente os Irmãos 
que partiram entre 08-12-2020 e 07-12-
2021, com a bênção dos Rosários e me-
dalhas para oferecer aos novos irmãos.

- A Eucaristia será transmitida através 
da página do Facebook da Confraria.

- No final da Eucaristia, serão dadas 
as badaladas com o sino grande, 
correspondentes ao número de Irmãos 
falecidos entre 08-12-2020 e 07-12-2021.

> 15h30 – Início da Recitação do 
Rosário de Nossa Senhora da Graça.

AVISO
A APEGRA- Associação de Pais e 

Encarregados de Educação das Escolas 
de Padim da Graça, informa que vai 
realizar no dia 11 de Dezembro de 
2021 (Sábado), a “Feirinha de Natal”, 
junto ao adro da igreja, das 9h ás 17h, 
com os famosos centros de Natal. Ao 
comprar está a ajudar os alunos da EB 
e JI a ter um NATAL mais FELIZ!!!.

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 
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