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III DOMINGO DO ADVENTO
DOMINGO GAUDETE - ANO B
1ª Leitura
Is 61,1-2ª.10-11
Salmo Lc 1,46-48.4950.53-54
2ª Leitura
1 Tes 5,16-24
Evangelho
Jo 1,6-8.19-28

ANO ESPECIAL DEDICADO A SÃO JOSÉ
Caros amigos:
João Batista está aí, a lembrar-nos que a proximidade não se
mede aos palmos e que é preciso endireitar o caminho do Senhor,
seguindo a Estrela que para lá nos guia. João Batista não quer ser a
Estrela comercial deste Natal. Não tem vocação para vedeta, nem
sequer se acha um profeta. Não se tem na conta de salvador da
pátria, nem tem a pretensão de salvar o Natal de 2020. Este
enviado de Deus não vem para ficar e reclamar o seu lugar na
história. Vem para preparar e dar lugar ao verdadeiro Messias e
Senhor: Jesus Cristo.

A palavra-chave, para endireitar o caminho e seguir a rota da Estrela, nesta
terceira semana, é a PROXIMIDADE. E esta proximidade é concreta e
pessoal: proximidade atenta aos de casa, ao vizinho do lado (cf. FT 51), ao
colega de trabalho, aos donos da loja do comércio local, ao proprietário do
restaurante ou aos empregados do centro comercial. A todos “os corações
atribulados” por esta pandemia da solidão, da incerteza, do luto, da pobreza
súbita, do desemprego galopante; a todos os idosos “cativos” há mais de 9
meses em nossas casas e nos nossos lares, aos prisioneiros das cadeias ou
presos nas camas dos hospitais, é preciso levar a Boa Nova do Natal.
Cuidemos, pois, da fragilidade de cada homem, de cada mulher, de cada
criança, dos exilados ocultos (deficientes e idosos) (cf. FT 98), com a mesma
atitude de proximidade do bom samaritano (cf. FT 79).O termómetro da
proximidade é a nossa atenção aos últimos, aos pobres. Esta proximidade já
é anúncio da Boa Nova aos pobres. Assim, já não diremos “quem é o meu
próximo”; porque “eu próprio me tornarei o próximo dos outros” (FT 81). E a
pandemia não é desculpa para se ser próximo! Ela exerce-se de muitos
modos: através do telefone, redes sociais e até fisicamente, desde que se
cumpram devidamente as normas como o uso de máscara e da higienização das
mãos.

«REINVENTAR O
NATAL»

Por fim, deixa que te diga: se este ano não podes passar a consoada com
aqueles com quem desejarias partilhar a mesa e a alegria familiar, não
penses que te roubaram o Natal. Não podes mesmo adiar o Natal para outro
ano. Vive a graça deste Natal, em novos formatos, em novas linguagens;
talvez mais próximo do próximo do que aqueles Natais, porventura cheios
de gente ausente, que está em casa sem ser de casa. Sente-te solidário com
tantas pessoas, que já passaram, passam e hão passar tantos Natais a cuidar
ou a ser cuidadas em lares, hotéis, hospitais, tantas pessoas que estão, na
noite de Natal, em postos de vigia, de transporte, de segurança, a garantir
serviços essenciais.
O Natal está próximo, sim! Faz-te tu próximo também do Natal. A
proximidade com os teus irmãos e irmãs é, pois, a melhor forma de contágio
positivo, para que este Natal aconteça e se torne viral!

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ

“ELE ESTÁ PRÓXIMO”

O recado de João Batista é muito breve: Ele está próximo! E a
mensagem é clara: para O acolher, “endireitai o caminho do Senhor”,
mudai de rota, reorientai os vossos passos, redefini a vossa meta,
deixai-vos guiar pela Estrela da Fraternidade. Ela conduzir-vos-á ao
encontro do Senhor, que vem acampar no meio de vós. Se Ele está
próximo, então aproximai-vos d’Ele. E aproximar-vos-eis do Seu
Natal, seguireis o caminho direito, que vai direto ao Presépio, se esta
proximidade do Natal vos tornar próximos de todos os vossos irmãos
e irmãs.

Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas
impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade.
Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para
que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está
colocada em Vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como
o vosso poder. Amén”.

VIVER A
PALAVRA

Nesta semana, vou deixar brilhar a Luz de Jesus,
através de gestos simples de disponibilidade para acolher os mais pobres.

INTENÇÕES DE MISSA PARA SEXTA-FEIRA, 18 DEZEMBRO 2020

14/12/2020
- Em honra de S. Roque – int. Rosa Salgueiro
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas
- Maria da Luz Ribeiro Morgado – int. pessoa amiga
- Manuel Joaquim Gomes e esposa Maria Augusta - int. filho Orlindo Gomes*
15/12/2020
- ANIV. Rosa Luísa Almeida do Rego – int. família
- Abílio do Rego São João – int. esposa e filho
- Maria Constança dos Santos Lima – int. marido, filhos e netos
- Manuel Rodrigues de Sá Lima e esposa Maria dos Anjos – int. filhos
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido – int. filhos
16/12/2020
- Em honra de S. Amaro – int. Celeste Carvalho
- 30º dia Anabela Alpuim Leite - int. filhos
- ANIV. Jardilina Crespo Faria e marido – int. filhos e netos
- ANIV. Luciano Rodrigues da Costa Lima – int.esposa
- ANIV. Maria da Conceição Meira – int. filha Augusta
- Isaura de Morais e marido – int. filhos
17/12/2020
- Em honra de S. Roque – Deolinda Carvalho
- António Afonso Dias Júnior – int. esposa
- Armindo Oliveira Ferreira, esposa e filho José – int. filhas e irmãs
- Domingos Martins Amaro – int. Rosália Amaro
- Manuel da Silva Araújo e esposa – int. filhos
- Manuel Peixoto Balinha – int. esposa e filhas
18/12/2020
- 7º dia de Isabel de Brito da Cunha– int AO
- 7º dia de Manuel Fernandes Lima – int AO
- Alexandre Martins Correia e família – int. esposa, filhas, genro e netos
- ANIV. NATAL. Arnaldo Rodrigues Almeida – int. filhos Carlos e Otília
- ANIV. NATAL. Domingos Fernandes – int. filho Alberto
- Manuel da Silva Matos, esposa e cunhada – int. família
- Maria Augusta Gonçalves Pereira e marido – int. filhos
19/12/2020
- ANIV. Rosa Alves Lima – int. filha Rosa
- António Ângelo Frade Marinheiro e família – int. esposa e filhos
- José Gonçalves Barreto Novo – int. esposa
- Manuel Augusto Pires Salgueiro – int. filho Filipe
- Maria Dias Meira – int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário
Domingo, 20 de Dezembro – IV Domingo do Advento
- Pelo Povo que me está confiado
1. Donativos e Anuais entregues:

INFORMAÇÕES OBRAS DA IGREJA: € 60,00; € 50,00; € 30,00
ÚTEIS
ANUAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: José Manuel Alves Barbosa (Monte da Ola e algumas
casas do Monte) € 202,00; Isabel Silva (Padela) € 102,00; Maria Cidália Silva (Monte) € 92,40; Maria da
Conceição do Rego Alpuim Rocha (S. João e Residência) € 50,00; Maria de Lurdes Araújo L. Lavarinhas
(S. João e Padela) € 45,00.
2. Na próxima sexta-feira, começa a Novena de Natal ou do Menino. Muito recomendo
que a partir desse e até à noite de Natal se reze o Terço em família.
3. No próximo sábado, não celebramos a Missa Vespertina do IV Domingo do Advento por ser proibida a
livre circulação a partir das 13h00 e recolher obrigatório devido à pandemia por covid-19, pelo que, as
intenções marcadas para esta semana, serão tidas em conta na Missa de sexta-feira, às 18h00,
antecedida da recitação do Terço às 18h30.

Domingo, 13 de Dezembro – III Domingo do Advento – Domingo Gaudete
VIDA
Santa Luzia, Virgem e Mártir
PAROQUIAL - 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento– D. Margarida Carlão
E DIOCESANA- 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
Segunda-feira, 14 de Dezembro – S. João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja (MO)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 15 de Dezembro
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 16 de Dezembro - Início da Novena de Natal
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 17 de Dezembro – Novena do Natal
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 18 de Dezembro - Novena de Natal
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento – D. Isabel Silva
- 18h00 – Eucaristia com as intenções anunciadas para esta semana
- 7º dia de Isabel de Brito da Cunha– AO
- 7º dia de Manuel Fernandes Lima - AO
- Leitora: D. Maria do Céu Cruz
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida Carlão
Sábado, 19 de Dezembro - Novena de Natal
- 10h30 – Reunião do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos (Fábrica da Igreja)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia Vespertina devido ao recolher obrigatório a partir das 13h00
Domingo, 20 de Dezembro- IV Domingo do Advento- Novena de Natal
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento – D. Beatriz
- 09h00 – Eucaristia do IV Domingo do Advento – pelo Povo que me está confiado
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); Teresa
Felgueiras (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: D. Maria do Céu Vieira e Sr. José Rego
4. Junto ao Presépio, frente ao Altar, está uma caixa de esmolas para recolher os vossos
INFORMAÇÕES donativos a favor das famílias carenciadas da nossa Paróquia que os membros da Conferência
Vicentina apoiam habitualmente. Como não se tem feito, há já largos meses a esta parte, o
ÚTEIS
habitual peditório à porta da igreja nos primeiros fins-de-semana de cada mês, esta foi a forma
que encontramos para recolher alguns donativos. Apelo à vossa costumeira caridade a fim de
proporcionarmos um Natal mais aconchegadinho a estas famílias. Bem hajam!
5. No passado dia 08, Solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco anunciou a
convocação de um Ano dedicado a São José a fim de assinalar o 150.º aniversário da sua
declaração como Padroeiro da Igreja Universal, feita pelo Beato Pio IX a 8 de dezembro de 1870.
Para tal, publicou a Carta Apostólica ‘Patris Corde’ (com coração de pai), destacando que “depois
de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José,
seu esposo”. Muito recomendo a leitura do Documento, que acompanha este Boletim e que pode
ser consultado no site da Paróquia e que, todos os dias, se lhe dirija esta oração:
Salve, guardião do Redentore esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus, confiou o seu Filho; em vós, Maria depositou a sua confiança; convosco, Cristo tornouSe homem.Oh Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da
vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Ámen.

