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II DOMINGO DO TEMPO DE ADVENTO - ANO B

1ª Leitura
Is 40,1-5.9-11;64,2B-7
Salmo 84 (85)
2ª Leitura
2 Ped 3,8-14
Evangelho
Mc 1,1-8

A pandemia do desemprego atira muitos para a valeta da miséria, do
descarte, da indiferença. Mesmo entre nós, nas nossas assembleias
litúrgicas, o protocolo sanitário dificulta-nos tanto os laços de comunhão.
Uma solidão assim, à escala global, põe-nos na pele de João Batista, a
gritar no deserto da nossa solidão a urgência da conversão, a necessidade
de uma palavra de salvação, de um gesto de consolação. O confinamento é
realmente uma experiência de deserto, uma oportunidade para descobrir e
curar as feridas do coração.

«A FRAGILIDADE
HUMANIZA»

Caros amigos:
O nosso Advento não vai no vento do confinamento. O uso da
máscara é o nosso instrumento de vigilância; o distanciamento
físico é oportunidade de um olhar mais atento; o recolhimento
obrigatório é exercício de deserto. A solidão abre-nos a uma
palavra e a um gesto de consolação. O Deus da paciência fala-nos
hoje ao coração. Neste 2.º Domingo do Advento, realçamos a
palavra AMABILIDADE. Em períodos de crise, de situações
catastróficas, em momentos difíceis, quando aflora o espírito do
«salve-se quem puder», somos desafiados a cultivar a amabilidade;
há pessoas que o conseguem, tornando-se estrelas no meio da
escuridão e da solidão.

«FAZER BRILHAR
A ESTRELA DA
AMABILIDADE»

“CONSOLAI,
CONSOLAI O MEU
POVO” (IS 40,1)!

Consolar é estar com alguém na sua solidão. Nós, que aprendemos a ser e a
viver convivendo, sentimos o efeito mais doloroso desta pandemia: a
solidão! O medo de contagiar outros, ou de ser contagiado pelos outros,
coloca-nos à distância, empurra-nos para a separação. O trabalho
transforma-se em teletrabalho, a casa ou o lar convertem-se numa prisão.
Os profissionais de saúde, nos fatos e artefactos da sua proteção, quase já
só se conhecem pelos sapatos. O doente pouco mais vê que os olhos de
quem tem pela frente. Até os mortos morrem sós, como cinza anónima
numa morgue improvisada.

VIVER A
PALAVRA

A palavra “pandemia”, na sua raiz, diz literalmente respeito a “todo o povo”.
Ela atinge-nos a todos, na experiência de uma fragilidade que nos
humaniza, nos fraterniza e nos eterniza. Sim. É uma fragilidade que nos
humaniza, porque nos põe a todos sob o cuidado de uns pelos outros. É uma
fragilidade que nos fraterniza, porque nos faz tomar consciência desta
abençoada pertença comum, a pertença como irmãos, que já não podem
mais salvar-se sozinhos. Esta é uma fragilidade que nos eterniza, porque abre
em nós uma brecha para Deus e projeta o nosso coração na esperança
maior dos novos céus e da nova terra!
Nesta 2.ª semana do Advento, somos chamados a fazer brilhar a Estrela da
Fraternidade, a tornarmo-nos irmãos de todos, cultivando a virtude
da AMABILIDADE. Ali, onde aflorar o espírito cruel do «salve-se quem
puder», optemos por cultivar a amabilidade. Há pessoas que o conseguem,
tornando-se estrelas no meio da escuridão. Esta amabilidade manifesta-se
no trato, no cuidado para não magoar com as palavras ou os gestos, na
tentativa de aliviar o peso dos outros. Esta amabilidade supõe dizer palavras
de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez
de vociferar palavras que só corrigem, humilham, angustiam, irritam,
desprezam. Hoje, raramente se encontram tempo e energias disponíveis
para nos determos a tratar bem os outros, para dizermos «bom dia», «com
licença», «desculpe», «obrigado(a)». Contudo, de vez em quando, verifica-se
o milagre de uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e
urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de
estímulo, possibilitar um espaço de escuta, no meio de tanta indiferença (cf.
FT 222-224).
Consolemo-nos então uns aos outros, com uma chamada telefónica, uma
prenda à porta ou no sapato, uma ajuda na ida às compras ou nos cuidados
de saúde, uma mão pronta nos trabalhos de casa, um tempo de saudável
companhia, uma mensagem de esperança. E porque não a oferta de uma
máscara personalizada? Ou uma palavra que vá direta ao coração?

Durante esta semana vou reconhecer os meus pecados, converterme!

INTENÇÕES DE MISSA PARA TERÇA, 8 DE DEZEMBRO 2020

07/12/2020
-Joaquim Teixeira Elias - int. esposa e família
- José Rodrigues Vieira, Adão Alves Arezes e Maria da Conceição Alves da Cruz - int. esposa
- Maria Conceição Rodrigues Faria e marido José - int. filha Conceição Gomes
08/12/2020
- ANIV. José Joaquim Rodrigues Santos
- ANIV. NATAL. Teresa Conceição da Cruz - int. filha e afilhado José Carlos
- Adriano Ferreira Silva Costa - int. esposa e filhos
- Ângelo Rafael do Rego e esposa Maria da Luz – filha Conceição
– Maria de Lurdes Silva Felgueiras Peixoto - int. amiga
- Maria Madalena Martins Manso - int. filha
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho - int. filha Maria
- Pais de Cândido Carvalho
09/12/2020
- ANIV. NATAL. Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família
- José Dias de Brito e esposa – int. filho José e Família
- Maria de Soledade Felgueiras Cunha e marido – int. filhos
- Rosa Vieira Gomes – int. Confraria de Nª Sª do Rosário

INTENÇÕES DE MISSA PARA SÁBADO, 12 DE DEZEMBRO 2020
10/12/2020
- ANIV. NATAL. Maria Teresa Rodrigues Morais – int. filhos
- Maria das Dores da Costa Jácome – int. marido e filhas
- Sebastien de Villas Boas Neto e genro Manuel Coutinho – int. esposa*
11/12/2020
- ANIV. Arminda Rodrigues Rego Lima – int. marido e família
- ANIV. Manuel Domingues R. Lima – int. família
- António de Carvalho – int. filha Isaura
- Albino Barbosa Barreto – int. esposa Lurdes*
- Arminda Rodrigues do Rego Meira – int. irmã Conceição
- Manuel Rodrigues de Araújo – int. filha Angela
12/12/2020
- ANIV. NATAL. Rogério Fernando de Morais – int. esposa e filhos
- António Ribeiro de Sá – int. esposa
- Carma Martins Neiva e marido – int. filhos
- Joaquim Lopes Lima, Pais, Sogros, irmãos e cunhados – int. família
- Maria de Lurdes Alves Araújo – int. amiga
- Manuel Sampaio Meira e esposa – int. filhos
13/12/2020
- ANIV. Judite Castro Silva – int. marido
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas
- César Augusto Fagundes do Rego – int. esposa
- Manuel Alves Cruz e filho – int. esposa
Domingo, 13 de Dezembro – III Domingo do Advento
- Pelo Povo que me está confiado

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

1. Donativos e Anuais entregues:
ANUAIS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO; José Manuel Alves Barbosa (Monte da
Ola e algumas casas do Monte) € 202,00; Lucília Barbosa (Padela) € 88, 50;
ORATÓRIOS DA SAGRADA FAMÍLIA: Cidália Viana: € 52,50
MISSÕES: € 5,00

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR O
MISTÉRIO

Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o
título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por terdes evitado todos os outros
pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: “Ave Maria, cheia de graça”.
Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para
vencermos as tentações e evitarmos os pecados e já que vos chamamos de Mãe, alcançainos com carinho maternal a graça de nos livrarmos deste flagelo da pandemia por covid19.para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai
por nós. Amém.

VIDA
Domingo, 06 de Dezembro – II Domingo do Advento
PAROQUIAL - 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição– D. Margarida Carlão
- 09h00 – Eucaristia do II Domingo do Advento – pelo Povo que me está confiado
E DIOCESANA - 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
Segunda-feira, 07 de Dezembro – S. Ambrósio, Bispo e Doutor da Igreja (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 08 de Dezembro – Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria
Padroeira Principal de Portugal

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora da Conceição - D. Maria do Céu Cruz
- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição
- Leitores: D. Maria do Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Maria do Céu
Cruz (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: D. Margarida Carlão e Sr. Francisco Félix
Quarta-feira, 09 de Dezembro – S. João Diogo (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 10 de Dezembro – S. Eulália, Virgem e Mártir (Mf)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 11 de Dezembro – S. Dámaso I, Papa (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 12 de Dezembro – Nossa Senhora de Guadalupe (MF)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento – D. Beatriz
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do III Domingo do Advento pelas intenções anunciadas
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos
Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Maria do Céu Vieira
Domingo, 13 de Dezembro – III Domingo do Advento – Domingo Gaudete
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento– D. Margarida Carlão
- 09h00 – Eucaristia do III Domingo do Advento – pelo Povo que me está confiado
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); D. Margarida Carlão
(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: D. Margarida Carlão e Sr. Francisco Félix
INFORMAÇÕES 2. No próximo dia 08 celebra-se em toda a Igreja a Solenidade da Imaculada Conceição da
Virgem Santa Maria. É dia santo de guarda e de cumprimento do preceito de assistir à Santa
ÚTEIS
Missa. Por conseguinte, celebraremos a Eucaristia às 09h00, como é habitual aos domingos e
dias santos.
3. Na eventualidade do anúncio, por parte do Governo, de medidas que restrijam a mobilidade e
a livre circulação de pessoas, tanto no dia 08 do corrente, como no próximo sábado, dia 12, as
intenções de Missa que estão anunciadas para esses dias serão tidas em consideração e memória
no Domingo, dia 13. Caso contrário, serão celebradas nos respetivos dias em que vão anunciadas.

