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IV DOMINGO DO ADVENTO - ANO B
1ª Leitura
2 Sam 7,15.8b-12.14ª
16
Salmo 88 (89)
2ª Leitura
1 Rom16, 25-27
Evangelho
Lc 1,26-38

Ao ouvir o Anjo, a donzela por quem o olhar do Amor, desde sempre, se
encantara, perturbou-se; o seu olhar ficou confuso e o seu rosto
colorou-se. A reacção é de compreensível desconcerto: tudo naquele
diálogo excede a sua capacidade de compreensão; afinal, não se julga
capaz do serviço que Deus lhe pedia! Cuidar de uma casa, passajar
meias, ir buscar a água à fonte, fazer um estrugido – sim, disso ela
julgava-se capaz. E sim, Deus nas suas cogitações sabia que o Filho
precisaria de uma mamã assim…

ANO DE SÃO JOSÉ-UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA
Caros amigos:
É com os de casa, é como irmãos, e mais do que com os irmãos, que
somos desafiados a viver este Natal que se aproxima. Natal em
casa, Natal por casa, Natal com os de casa. A nós, que preparámos
a nossa casa e construímos o Presépio, para em nossa casa deixar
nascer o Menino, Deus faz-nos agora saber, pela boca do profeta,
como outrora a David: “O Senhor anuncia que te vai fazer uma
casa” (2 Sm 7,11). Não se trata de uma edificação, de uma
moradia. Trata-se de sermos nós próprios a própria casa que Deus
constrói como sua morada. Trata-se de sermos, ao jeito de Maria,
a casa que O acolhe e recolhe, com amor.

«FAÇA-SE EM
MIM»

A palavra mais poderosamente criadora do Antigo Testamento é o
«Faça-se» do Génesis. Deus disse: «Faça-se luz!; e a luz foi feita». E tudo
se fez… Por fim, nos dias da nova criação, Deus quis precisar da
colaboração de uma menina, e, agora, é ela quem diz o «Faça-se».
Confiando em Deus e para favor da humanidade que geme pela sua
redenção, a menina aceitou que o mistério se fizesse em si. E assim
aconteceu, pois Deus precisava de uma mãe que O acolhesse em seu
coração e o revestisse de carne.
A palavra mais criadora de todos os tempos disse-a, pois, uma menina a
Deus. Ele quis precisar da mais humilde das suas filhas para que a Palavra
viesse até nós, para nos abraçar e ensinar o caminho da salvação! Deus
quis precisar de uma serva de palavra confiante. Como Deus deve estar
feliz por ter encontrado uma serva do Amor. Sigamos-lhe o exemplo da
sua grandeza!

REZAR A PALAVRA E CONTEMPLAR O MISTÉRIO

“AVÉ, CHEIA DE
GRAÇA”

A cena da anunciação do Anjo à Virgem desposada por um homem
chamado José é a uma cena singela e modesta; se repararmos bem ela
desenrola-se dentro de uma pobre casita da Galileia, que, ao tempo, era
uma região desprezada pelos poderosos de Jerusalém. Pelo contrário, a
anunciação do nascimento de João Baptista a seu pai Zacarias (que,
atenção, não se lê nesta perícope…) deu-se no contexto da grandiosidade
do Templo de Jerusalém e da sua magnífica liturgia.
Hoje, anuncia-se o nascimento de Deus e o cenário é humilde; antes,
anunciara-se o nascimento de um homem e o cenário é grandioso! Porém, a
mãe é a cheia de graça! Ela, a pequenina aos olhos dos vizinhos, é, afinal,
aos olhos de Deus, a única cheia de graça. E, por isso, o Amor, dela se
encantou e enamorou, a fim de que dela nascesse um Filho que será
grande!

Sinto vertigem, Senhor, só de pensar que vieste à nossa terra!
Sinto vertigem só de pensar que decidiste encarnar no seio virgem de uma donzela!
Sinto vertigem só pode pensar que o teu coração palpita como o meu!
Sinto vertigem só de pensar que a cada hora te submetes aos nossos sins!
Sinto vertigem só de pensar que tenhas descido tanto, tanto, tanto…
Sinto vertigem só de pensar que, olhando-nos, tanto te encantas de nós, pecadores!
Sinto vertigem só de pensar que precisas de irmãs e irmãos que partilhem os teus
bens!
Sinto vertigens só de pensar que continuas a precisar de amigos que te amem!
Sinto vertigem só de pensar que continuas a precisar de apóstolos que te sigam!
Sinto vertigem, Senhor, só de pensar que te humanaste tão verdadeiramente!

VIVER A
PALAVRA

Nesta semana, vou desarmar-me e aceitar experimentar o que é ser
servo do Amor.
.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2020
MISSA DE NATAL
21/12/2020
- 30º dia de Albino Rodrigues Lopes Lima – int. Confraria do Santíssimo Sacramento
- 30º dia de Luciano de Barros Rodrigues Oliveira – int. família*
- ANIV. José Dias Casal – int. neta Ana Margarida
- Maria Augusta G. Neiva – int. filho José e família
- Rosa Amorim Novais, pais e marido – int. prima Lurdes
22/12/2020
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério - int zeladora da Capela do Sr. do Repouso*
- Teresa Gonçalves Rodrigues – int. marido e família
23/12/2020
- ANIV. Joaquim Agostinho Dias Lavarinhas – int. esposa e filho
- Manuel Joaquim de Brito Cunha – int. pessoa amiga
- Maria da Conceição Torres Casal, marido e filho – int. filhos
- Sandra Isabel Morais Viana – int. pais
24/12/2020
- Amélia Martins Manso – int. sobrinha*
- José Meira Lima e pais – int. esposa e família
25/12/2020
- 7º dia de Manuel Aníbal Fernandes Sá – int. AO
- 30º dia de Luís Miguel Fernandes Forte– int. Confraria do Santíssimo Sacramento
- Familiares e amigos vivos e falecidos de Cristina Cunha
- ANIV. NATAL. Rosa Luzia Barros de Miranda e marido – int. filha Rosa Maria
- Adelaide Augusta Alves do Rego – int. nora e netos
- Manuel Joaquim Gomes e esposa Maria Augusta - int. filho Orlindo Gomes
- Mário Joaquim Rodrigues Lopes Lima – int. esposa e filha

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2020 – MISSA
VESPERTINA DA FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA
26/12/2020
- Acção de graças à Sagrada Família – int. Maria Gorete Brito Barros
- ANIV. Maria Laurentina A. Calçada – int. filho José Manuel
- Maria Teresa Santos Meira, marido e filho – int. filha Sameiro
- Rosa da Conceição Rego Silva Novo e marido – int. filhos
27/12/2020
- José L. Lima, filho e sogros – int. família
Domingo, 27 de Dezembro – Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José
- Pelo Povo que me está confiado

INFORMAÇÕES 1. Donativos e Anuais entregues: OBRAS DA IGREJA: € 100,00; € 100,00; € 50,00;
ÚTEIS
€ 50,00
NOVO LAR: € 200,00; € 100,00
ANUAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: Rosa Carvalho (Valada) € 283,32
Maria da Conceição Rodrigues Sampaio (Padela) € 70,00;
JORNAIS DE FÁTIMA: Maria da Conceição Rodrigues Sampaio (Padela) € 81,00

Domingo, 20 de Dezembro – IV Domingo do Advento
VIDA
PAROQUIAL Novena de Natal
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento– D. Beatriz
E DIOCESANA - 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
Segunda-feira, 21 de Dezembro – S. Pedro Canísio, Presbítero e Doutor da Igreja (MF)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 22 de Dezembro - Novena de Natal
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 23 de Dezembro – Novena de Natal
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Advento, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 24 de Dezembro –Noite de Consoada
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 25 de Dezembro – Solenidade do Natal do Senhor
- 10h00 - Eucaristia da Solenidade do Natal do Senhor (com as intenções anunciadas)
- 7º dia de Manuel Aníbal Fernandes Sá - AO
- Leitores: Maria do Céu Morais (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Maria do Céu
Morais (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Albino Cruz e D. Margarida Carlão
Sábado, 26 de Dezembro – S. Estêvão, Primeiro Mártir (Festa)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão
- 18h00 – Eucaristia Vespertina da Festa da Sagrada Família (com as intenções anunciadas)
- Leitores: Maria do Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); Maria do Céu Cruz
(Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Margarida Carlão
Domingo, 27 de Dezembro – Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José na Oitava
do Natal
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Maria do Céu Cruz
- 09h00 – Eucaristia do IV Domingo do Advento (pelo Povo que me está confiado)
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração
dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Maria do Céu Vieira
2. A Missa de Natal, na sexta-feira, é às 10h00. Muito gostaria de ver a nossa igreja
INFORMAÇÕES repletade gente a agradecer e a abraçar Deus que, por caridade e misericórdia para
ÚTEIS
connosco, desejou visitar-nos na singeleza e beleza duma criança a quem deram o nome de
JESUS. A partir daí nunca mais nos deixou. Como lhe estamos gratos! UMA CONSOADA
ABENÇOADA E UM SANTO NATAL PRENDADO COM O MELHOR DO MUNDO: A SAÚDE
E A GRAÇA DO SENHOR!
3. Na eventualidade de ser decretado o recolher obrigatório no próximo sábado, a partir
das 13h00, as intenções de Missa marcadas para esse dia passam para o Domingo. Caso
contrário manter-se-ão no sábado.
4 . Quem tiver muita fruta da época nos seus quintais ou campos, nomeadamente laranja,
tangerina, tangera, a estragar-se, por favor ofereçam-na ao nosso Centro Social Paroquial.
Por certo, estamos a gastar um dinheirão nesta fruta para dar aos nossos utentes, quando
há tanta por aí a estragar-se! Até é pecado! Seja solidário!

