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"... e não deram por nada"!

Entrámos no Advento e um novo ano litúrgico começou,
sem acertos de relógio, ou sinais significativos de
mudança... Apesar de tudo algo  mudou.

Comer e beber, casar e dar em casamento não é mal,
nem traz mal, mas, como no tempo de Noé, "Não deram
por nada e o dilúvio a todos levou".

Para que outra coisa nos quer vigorosamente alertar
S. Mateus, cujo Evangelho nos vai este ano iluminar,
senão para o perigo das vidas apenas absorvidas com a
gestão do quotidiano, sem horizontes nem profundidade,
apenas vidas de superfície ?

Os dias de Noé são os dias daqueles cujo projecto de
vida pouco mais além vai que a satisfação das
necessidades básicas, numa plataforma de comodismo
e bem-estar. Este também pode ser o tempo de muitos
cristãos que vivem sem saber porquê, nem para quê, e
passam a vida sem dar por nada...  mesmo que à  sua
beira haja quem chore ou seja vítima de violência,
injustiça, fome, etc.

É para esta surdez e desatenção que S. Mateus quer
chamar, desde já e vigorosamente, a nossa atenção. E
com muita oportunidade o faz, porque o Advento é o
tempo para despertarmos do sono das nossas rotinas e,
"acordados", prepararmos o nascimento do Emanuel.

P. Fausto
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Dia 01 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Campanha de Recolha de Géneros Alimentares para o Banco
Alimentar contra a Fome

19h00 Missa presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Is 4, 2-6; Sal 121; Mt 8, 5-11

Dia 03 TERÇA-FEIRA - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24

09h30 Recolecção do Clero, na Casa Diocesana em Albergaria-a-Velha.
21h30 Reunião do  Conselho Pastoral, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos de preparação para os Sacramentos de Iniciação

Cristã, no centro paroquial (sala de Santa Joana).

Dia 04 QUARTA-FEIRA - S. João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja
Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37

17h30 Confissões para o 5°ano de catequese.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião da ACR de Vilar, na cave da Igreja.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27

17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo Sacramento, com
Vésperas antes da Missa das 19h, na Sé.

21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - S. Nicolau, bispo
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

17h00 Missa em Vilar.

Dia 07 SÁBADO - S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

11h00 Confissões para o 4°ano de catequese.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto de órgão, flauta e canto na Igreja, em honra da nossa

Padroeira.

Dia 08 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano A
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Padroeira principal de Portugal e da nossa Paróquia.
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Rom 15, 4-9; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero



Cada tempo traz as suas crises e a família
não foge à regra, por isso se diz que está
em crise de mudança e transformação. A
verdade, porém, é  que, por tão rápida e
profunda, a crise da família faz doer tanto,
mas os números aí estão a provocar-nos:

 No nosso país, dos 35000
casamentos efectuados neste ano,
apenas 11000 são celebrados na
Igreja.

 Os casamentos de pessoas do mesmo
sexo rondam os 1000.

 Há cerca de 1 milhão de pessoas que
vive em união de facto.

 Os divórcios realizados no nosso país
ascendem aos 23000 e destes, mais
de metade são de casamentos
celebrados na Igreja.

Os números são o que são, mas devem-
nos levar a pensar... e a agir.

Esta página do nosso "Diálogo" servir-
-nos-á para mantermos viva, durante todo
este ano apostólico, a problemática da
Família.

Concerto da Padroeira

A exposição «Vestida
de Branco», comemo-
rativa do centenário
da primeira escultura
de Nossa Senhora de
Fátima, considera
que a imagem é
“modelo para os
académicos e para os
artistas de primeira
água”.

A escultura de Nossa Senhora do
Rosário de Fátima venerada na
Capelinha das Aparições foi oferecida,
em 1920, por Gilberto Santos e é uma
obra de José Ferreira Thedim, “um
escultor santeiro, muitas das vezes
depreciado pelos académicos, é depois
modelo para os académicos e para os
artistas de primeira água que fazem
carreira ao nível da arte e da estética”.
Foi inaugurada este sábado, no
Santuário de Fátima (Convívium de
Santo Agostinho) e intitula-se «Vestida
de Branco» porque nos relatos da irmã
Lúcia, quando foi interrogada, uma das
formas de descrever a aparição foi
através destas palavras: “A Virgem
Maria estava vestida de branco”.
O santuário de Fátima considera
“importante assinalar esta efeméride”
através de uma exposição, “uma forma
de comunicar através da via da
beleza”, e mostra aos peregrinos e
outros visitantes, até 15 de outubro
de 2020, “como foi o processo de
criação da escultura” e como ao longo
de várias gerações, “os cristãos
trabalharam a ideia daquela que se
veste de branco, mas também se veste
de todas as cores”.

fonte: Ecclesia

«Vestida de Branco»

Recebemos este ano, para comemorar
a nossa Padroeira, na véspera da
Solenidade da Imaculada Conceição da
Virgem Santa Maria, um concerto de
canto, flauta de bisel e órgão, com
obras de G. Haendel, Fontana, Pablo
Bruna, J. Cabanilles, entre outros.
Aguarda-nos um maravilhoso concerto.
A entrada é livre.

O que diz a Igreja?
"O sacramento do Matrimónio não é uma
convenção social, um rito vazio ou o
mero sinal externo de um compromisso.
O sacramento é um dom para a
santificação e salvação dos esposos... O
Matrimónio é uma vocação, sendo uma
resposta à  chamada específica  para viver
o amor conjugal como sinal imperfeito
do amor entre Cristo e a igreja. Por isso,
a decisão de se casar e formar uma família
deve ser fruto de um discernimento
vocacional." (n°72 da Exortação
Apostólica do Papa Francisco   "Alegria
do Amor").

"O pacto matrimonial,  pelo qual o
homem e a mulher constituem entre si a
comunhão íntima de toda a vida,
ordenado por sua índole natural ao bem
dos cônjuges  e à procriação e educação
da prole, entre os baptizados foi elevado
por Cristo Nosso Senhor à dignidade de
sacramento." (Cânone 1055 do Código
de Direito Canónico)

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:

Senhor Jesus, abençoa os alimentos
que vamos tomar.

Que nesta mesa haja sempre a alegria
da Tua palavra: faz-nos vivê-la
diariamente.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo, como era no princípio, agora e
sempre. Amen.

22 de Dezembro, IV
Domingo do Advento,
Dia de Benção espe-
cialmente  para as pessoas
que se encontram em estado
de gravidez . Se é o seu caso,
não hesite  em inscrever-se
atempadamente na secreta-
ria paroquial ou na sacristia,
no final das Missas.

É uma bela oportunidade para a
comunidade cristã se alegrar também
pelo dom da vida, que acolhestes com
Amor, e pedir uma especial bênção de
Deus para o vosso período de gestação.

“CANTINHO DA FAMÍLIA”

Não Esquecer: dia 9 de Dezembro,
às 21h30 há Reunião de Pais dos
Adolescentes de
Catequese do 7º ao 12º anos, no
centro paroquial.

Sol Sem Fronteiras (Solsef) é uma
ONGD (Organização Não Governa-
mental para o Desenvolvimento) nascida
em 1993. O seu objetivo global é
promover os ideais da fraternidade e
da solidariedade entre povos e
particularmente entre jovens de países
diferentes.
Nos seus projetos missionários, tem
sempre uns "presentinhos" engra-
çados, e que ao mesmo tempo o seu
valor é canalizado para projetos
específicos, com grande rigor,
seriedade e pertinência, em países em
desenvolvimento. Podem (e devem)
espreitar...
https://www.solsef.org/como-ajudar/
campanhas-solidarias/natal-2019/


