Deus já desceu até nós, ao enviar ao mundo o Seu Filho Jesus Cristo. E,
n’Este Filho, tornou-nos a todos irmãos. Todos irmãos, porque todos filhos
de um único Pai! A raiz da nossa fraternidade – todos irmãos – está, por
isso, contida nesta paternidade de Deus, no Seu Amor pessoal, solícito e
extraordinariamente concreto por cada um dos Seus filhos. Podemos, em
virtude da razão, aceitar a igualdade entre nós e, com boa vontade, é
possível estabelecer uma convivência livre e pacífica entre pessoas. Mas a
fraternidade autêntica, o espírito e a prática de irmãos, só é alcançável com
uma abertura do coração ao Pai de todos nós (cf. FT 272; DCE 19). Rezar
todos os dias o Pai-Nosso é a melhor forma de tomarmos consciência de
que já somos todos irmãos, mas que é preciso ainda convertermo-nos
todos os dias até nos tornarmos irmãos de todos!
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I DOMINGO DO TEMPO DE ADVENTO - ANO B
1ª Leitura
Is 63,16b17.19b;64,2b-7
Salmo 79 (80)
2ª Leitura
1 Cor 1,3-9
Evangelho
Mc 13,33-37

Caros amigos:
Iniciamos neste I Domingo do novo ano litúrgico, aquele tempo
forte da nossa vivência cristã: o ADVENTO. Ao longo de quatro
semanas teremos a oportunidade de aprofundar a consciência e a
experiência, a graça e a exigência, da fraternidade humana e cristã.
Fraternidade esta que tem a sua raiz no amor do Pai, que enviou ao
mundo o Seu Filho e assim nos fez irmãos.
O Evangelho deste primeiro Domingo, convida-nos a enfrentar a
história, marcada pelas sombras da pandemia por Covid-19, com
coragem, determinação e esperança, animados pela certeza de que
"o Senhor vem". Ensina-nos, também, que esse tempo de espera
deve ser um tempo de "vigilância", isto é, um tempo de
compromisso activo e efectivo com a construção do Reino.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

«AO DEIXAR A
SUA CASA, DEU
PLENOS
PODERES AOS
SEUS SERVOS,
ATRIBUINDO A
CADA UM A SUA
TAREFA»

«NÃO SABEIS
QUANDO VIRÁ O
DONO DA CASA…»

«VÓS, SENHOR, SOIS
NOSSO PAI……»

“Vós, Senhor, sois nosso Pai” (Is 63,16)! São as primeiras palavras que
escutamos na Liturgia da Palavra, deste primeiro Domingo do
Advento de 2020. A Deus Pai se dirige o grande suspiro da alma, o
clamor e a esperança, o desejo e a ânsia de todos os filhos pecadores,
neste tempo de tantas vidas levadas, como folhas, pelo vento da
pandemia. “Oh se rasgásseis os céus e descêsseis” (Is 63,19) é a nossa
prece dirigida ao Pai, princípio e fim da nossa salvação. Mas é uma
prece que, em rigor, já foi atendida. Porque o Pai rasgou os céus.

VIVER A
PALAVRA

Diz a quase parábola do Evangelho que, o dono da casa, ao partir, nos
deixou o encargo de velar por ela, até ao seu regresso. A nossa missão,
entre a primeira e a última vinda do Senhor, é a de fazer desta Casa do Pai
uma Casa de irmãos, uma Casa Comum, onde ninguém é estranho ou de
fora, mas onde cada um «é de casa», onde cada um tem o seu lugar e
cumpre fielmente a sua tarefa. Ao dar-nos plenos poderes, o dono da casa
responsabilizou-nos pelo cuidado desta Casa Comum, mas não nos
tornou donos disto tudo, pois continua a chamar-nos servos, para que
permaneçamos humildes servidores do bem comum. O cuidado da Casa
comum – seja esta Casa o lugar da família, ou da Igreja, ou do mundo que
habitamos – exige uma grande vigilância, feita de atenção e de
compromisso. Se não estivermos atentos aos sinais de alarme que o mundo
nos dá, se não nos empenharmos no cuidado da nossa Casa Comum,
acabaremos por ser surpreendidos pelo grito da Terra, como por exemplo,
pela devastação de um vírus, que chegou, sem aviso. Cuidemos então da
Terra, nossa Casa Comum, como da própria casa familiar. Quando
falhamos na preservação da Terra, falhamos também no cuidado dos
nossos irmãos. Como sinal deste compromisso, poderíamos construir, em
família, na Escola, no Lar, um Presépio ecológico. Façamo-lo a partir de
materiais recicláveis, com a reutilização criativa de materiais “de casa”. É
um modo fraterno de cuidar da nossa Casa Comum.
Deus não tem tempo, pois, todos os tempos são Seus. Ele está sempre
disponível e deseja fervorosamente vir ao nosso encontro, por isso, não
durmamos, mas sejamos esperançosos e preparados em todos os
momentos. No nosso dia-a-dia, muitas vezes repetimos a frase “Não deixes
para amanhã o que podes fazer hoje”, pois bem, a dinâmica da nossa fé é
“um aqui e agora ininterrupto” é hoje que devo acreditar, amar, eliminar do
meu coração o que, porventura, poderá impedir-me de hospedar
calorosamente o Messias.

Estarei atenta ao meu procedimento quotidiano
para que possa cumprir um aspeto da Palavra de Deus de cada dia.

INTENÇÕES DE MISSA PARA SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO 2020
15/11/2020 (Intenções em atraso)
- ANIV. NATAL. Albino Martins Marinheiro – int. filha Deolinda
- Abílio do Rego São João – int. esposa e Filho
- Almas do Purgatório – int. augusta Santos
- José Alves Pereira da Silva – int. esposa e filhos
- Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. filhos
30/11/2020
- 30º dia de Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio – int. Confraria do SS. Sacramento*
- Manuel Fernandes Meira, esposa e filho Vítor – int. filho e irmão José
- Maria da Conceição Torres Casal, marido e filho - int. filhos
01/12/2020
- ANIV. Florinda Rodrigues Neiva - int. filha Lurdes
- Ana Alves Lima e marido - int. filha Maria
- José Martins Vieira e esposa Maria Rodrigues Meira - int. filhos
- José Teixeira, esposa e filho - int. filha e irmã Albina
- Manuel Joaquim de Brito Cunha – int. pessoa amiga*
- Manuel Nobre Alves Ribeiro - int. esposa
02/12/2020
- Alfredo Manso Martins Amaro – int. irmã
- Joaquim Gonçalves Canário - int. esposa
- Maria Amaral Alves Pereira do Rego - int. Confraria de S. Tiago
03/12/2020
- Manuel Augusto Pires Salgueiro - int. amigos
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
- Rosa Alves Correia e marido - int. afilhada Maria das Dores
04/12/2020
- ANIV. Albina Celeste Correia Sá - int. filhos
- 3º ANIV. José Viana da Cunha - int. família
- Aires Sampaio Alves Ferreira - int. esposa
- Matias Augusto Ribeiro Vieira - int. filha Fernanda
05/12/2020
- 7 º Dia Luís Miguel Fernandes Forte
- ANIV. NATAL. Manuel Alves da Silva - int. esposa e filhos
- Albertina Silva - int. João Damião
- Maria da Conceição S. M. Sampaio - int. filho Joaquim e Maria do Céu
- Marie Louise Van Dorpe, Karel Van Dorpe, cunhado Joaquim Macedo e cunhada Guilhermina Cunha –
int. Ingrid Van Dorpe*
06/12/2020
- ANIV. Rosalina Lurdes Felgueiras Sampaio - int. filho e família
- Manuel Alves Lima - int. filha Conceição
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério – int. zeladora da Capela do Repouso*
Domingo, 06 de Dezembro – II Domingo do Advento
- Pelo Povo que me está confiado
1. À cobrança, durante o mês de Novembro e Dezembro (como é habitual na nossa Paróquia), estão os

REZAR A PALAVRA E Senhor, envia o Teu Santo Espírito, para que seja a minha bússola nesta jornada que hoje
inicio para ir ao encontro da Tua segunda vinda ao mundo.
CONTEMPLAR O
Que hoje e sempre saiba discernir, no meio das vicissitudes da minha vida, o que é
MISTÉRIO
necessário para melhor preparar os Teus caminhos.
Que Maria, Tua e nossa Mãe, aquela que soube estar sempre atenta, sendo Tua
Companheira inseparável, intercede por mim, para que em todos os momentos
esteja preparada para Te abrir a porta quando bateres.

Domingo, 29 de Novembro – I Domingo do Advento

VIDA PAROQUIAL - 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, pelas Almas – D. Beatriz
E DIOCESANA - 09h00 – Eucaristia do I Domingo do Advento
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha
(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Francisco Félix
Segunda-feira, 30 de Novembro – S. André, Apóstolo (Festa)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora em família, pelas Almas
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 01 de Dezembro – B. Maria Clara do Menino Jesus, Religiosa e
Fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 02 de Dezembro – S. Bebiana, Virgem e Mártir (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 03 de Dezembro – S. Francisco Xavier, Presbítero e Padroeiro das
Missões (MO)- 1ª Quinta-feira
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 04 de Dezembro – S. João Damasceno, Presbítero e Doutor da Igreja
(MF)- 1ª Sexta-feira
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 05 de Dezembro – S. Frutuoso, S, Martinho de Dume e S. Geraldo, Bispos
(MO) - 1º Sábado
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento– D. Rosa
Carvalho
- 18h00 – Eucaristia Vespertina II Domingo do Advento - 7º Dia Luis Miguel
Fernandes Forte e pelas intenções marcadas para esta semana
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); D.
Maria do Céu Morais (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Maria do Céu Vieira
Domingo, 06 de Dezembro – II Domingo do Advento
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento– D.
Margarida Carlão
- 09h00 – Eucaristia do II Domingo do Advento
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D. Adília Santos
(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e D. Margarida Carlão

INFORMAÇÕES
Direitos Paroquiais. Como sempre, não estipulo nenhum valor: é, simplesmente, aquilo que cada família, por
ÚTEIS

cada casa, puder dar. O importante é, como disse São Paulo; dar com alegria, pois “Deus ama aquele que dá
com alegria” (cf. 2Cor 9, 7). Agradeço, desde já, a vossa generosidade.
Em marcação estão também, durante o mês de Novembro e até ao dia 14 de Dezembro, as intenções de
Missa para o próximo ano. Para o efeito, deverão utilizar a ficha que foi distribuída e que, depois de
preenchida com os nomes completos, tanto por quem mandam celebrar como quem manda celebrar, farão o
favor de entregar nos Serviços Centrais da Paróquia (também poderão obter essa ficha na sacristia ou nos
Serviços Centrais). Não se deixem para o último dia, pois necessito de tempo para as passar para a agenda a
fim de, já na primeira semana de Janeiro, ter tudo marcado. O estipêndio da Missa ou esmola continua a ser
de € 10,00.

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

2. Donativos e Anuais entregues: IGREJA: € 30,00; € 30,00; € 30,00
MISSÕES: Rosa Carvalho e Celeste Morais (Valada) € 277,40
ANUAIS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: Alberto Pereira (Valada e Padela) €
€350,00

