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Alegrai-vos !

Com este Domingo começa a segunda fase do  tempo do
Advento, em que a Igreja nos orienta para a Alegria do

Natal, mas não necessariamente para a da noite de
consoada. Ainda que importante, e os promissores
avanços da ciência e o aligeiramento das medidas de
saúde pública permitam que a mesa da consoada se
alargue, o momento que vivemos pede prudência e
cuidados, e João Baptista não se cansa de nos convidar

a viver o Advento, conjugando sabiamente a sobriedade
de vida com a solidariedade activa a favor dos pobres.

O que não pode faltar também é a Alegria, mesmo sem
consoada e mesa alargada. Sim. Não deixemos, então,
que nenhuma pandemia, com todos os seus dissabores,
nos roube a Alegria, porque "o Senhor está perto".

Ainda que Deus nos pareça, às vezes, distante,
clandestino ou em silêncio, nunca está longe e desatento.
São certezas como estas que levam S. Paulo a dizer aos
cristãos de Tessalónica: "Vivei sempre alegres, orai sem

cessar, dai graças em todas as circunstâncias".

Palavras sábias para todos e para todos os tempos. E

também para o Advento.

P. Fausto

Dia 13 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano B
Is 61, 1-2a. 10-11; Sal Lc 1, 46b-48; 1 Tes 5, 16-24; Jo 1, 6-8. 19-28
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27

19h30 Catequese adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32

Dia 16 QUARTA-FEIRA - Is 45, 6b-8. 18. 21b-25: Sal 84; Lc 7, 19-23

Dia 17 QUINTA-FEIRA - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
* 84.º aniversário natalício do Papa Francisco (1936).

Dia 18 SEXTA-FEIRA - Jer 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-25

Dia 19 SÁBADO - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
Missas: 8h30 e 12h (cumprindo o preceito dominical) (Sé) (não há missa
vespertina em Santiago)

Dia 20 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano B
2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Rom 16, 25-27; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
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HORÁRIOS DAS
MISSAS DE NATAL

Os horários para as
Eucaristias de Natal serão:
 no dia 24 de

Dezembro às 23h,
na Sé e,

 no dia 25 de
Dezembro, às 8h30,
10h30, 12h e 19h,
na Sé.



“Desde o dia 6 de dezembro que a
minha ida à Eucaristia tem mais
significado. Pois comunguei pela
primeira vez neste dia. Estou muito feliz
pois era um dia por mim muito
esperado. Os meus amigos perguntam-
me o que é a comunhão, eu só os
posso aconselhar a frequentar a
catequese e também celebrarem este
sacramento e a viverem-no pessoal-
mente.”

Francisco Marques, 10 anos

Eco da Primeira
Comunhão

“Cada família, uma história de amor”
--Preparação para o Natal de 2020--

Sê luz - 3º Domingo do Advento

Neste Domingo somos convidados à
alegria, pela proximidade do Natal, do
nascimento de Jesus. Em casa já
pensamos em como vamos construir a
estrela para colocar no dia 24 na nossa
janela ou na varanda? Já faltam poucos
dias!

Para celebrar os 150 anos da declaração
do Esposo de Maria como Padroeiro
da Igreja Católica, o Papa Francisco
convocou o "Ano de São José" com a
Carta apostólica “Patris corde – Com
coração de Pai”. Este ano iniciou dia 8
de dezembro deste mês e vai até 8 de
dezembro de 2021.

Papa convoca o
“Ano de São José”

A oração em família para esta semana
é:

Senhor Jesus,
ensina-nos
a abrir os nossos olhos
para que possamos acolher
aqueles que estão à nossa volta,
na nossa família,
mas também,
tantos que no mundo
vivem sós.
Que a nossa pequena oração
nos ajude a recordar que somos
todos filhos do mesmo Deus Pai
e que somos todos irmãos
debaixo do mesmo céu.
Ave Maria,

cheia de graça, …

Nascido a 28 de Março de 1944, foi ordenado
presbítero a 21 de Dezembro de 1969 na Sé de
Aveiro, onde iniciou o seu múnus pastoral como
coadjutor. Foi nomeado Pároco em 1977 e, durante
37 anos a par de inúmeras actividades pastorais,
destacando especialmente a Pastoral Social, foi um
dedicado pastor do Povo de Deus desta Paróquia
de Nossa Senhora da Glória. Faleceu a 8 de
Dezembro de 2020. A Paróquia, e o Diálogo, por
quem o Pe. João é o maior responsável, agradecem
o seu empenho e dedicação e desejam-lhe um
merecido repouso nos braços do Pai.
 A Missa de 7º dia por alma do Pe. João Gonçalves será na segunda-feira, dia 14
de dezembro, pelas 19h na Sé.

Pe. João Gonçalves
Durante este mês de dezembro, o DPJA
preparou atividades dedicadas, exclusiva-
mente, aos animadores:
RISE UP – COMEÇAMOS?
Já conheces o RISE UP? Já começaste as
catequeses na tua paróquia, com o teu grupo
de jovens? Como têm corrido as catequeses?
Tens alguma dúvida/questão que queiras ver
esclarecida?
Porque JUNTOS contruímos caminho, com o
RISE UP, rumo à Jornada Mundial da Juventude
Lisboa 2023, convidamos-te para uma reunião
dia 16 de dezembro (quarta-feira), às
21h30min, via zoom.                                           fonte: www.diocese-aveiro.pt

DPJA

Acção para os animadores juvenis


