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19 de DEZEMBRO de 2021 Nº 1759

Vamos todos preparar !
Já não falta uma semana para a festa de Natal e a Igreja
convida-nos à preparação mais intensa da festa, mesmo
que acarrete de cada um e das nossas famílias um esforço
acrescido. Esforço e não correria, como sempre acontece,
à medida que o tempo passa, na ânsia da última prenda.

Sabendo que, além da justiça, como claramente
anunciava João Baptista,  no deserto, a caridade é o
melhor caminho para o Presépio, não se estranha a
presença de Maria na liturgia dos últimos dias do Advento,
realçada neste domingo com a sua visita à prima Isabel.

Não temos nesta preparação modelo mais perfeito que
Aquela que " esperou com inefável amor" o nascimento
de Seu Filho, e que, logo que soube, se pôs
apressadamente a caminho das montanhas, sem olhar a
riscos e dificuldades, para ajudar Isabel, como que a
dizer-nos que os pobres devem ter sempre prioridade.

A meditação do Evangelho deste domingo ajuda-nos, com
certeza, a preparar a Festa da Vida que o Menino do
presépio traz à humanidade, sempre com Maria e Isabel,
ambas grávidas de modo impossível, a convidar-nos à
alegria agradecida que o Menino provoca no coração de
quem O acolhe e prepara a Festa de Nascimento.

P. Fausto

Dia 19 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano C
Miq 5, 1-4a; Sal 79; Hebr 10, 5-10; Lc 1, 39-45

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

10h30 Administração do Santo Crisma pelo Sr. Bispo, na Missa.
16h00 Ensaio para a “Missa do Galo”, de todos os cantores paroquiais, no

centro paroquial.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
«Conceberás e darás à luz um Filho»

21h30 Celebração Penitencial, na Igreja.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - Cânt 2, 8-14  ou  Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»

09h30 Confissões na Igreja (terminam às 11h).

Dia 22 QUARTA-FEIRA - 1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 1, 46-56
«O Todo-poderoso fez em mim maravilhas»

09h30 Confissões na Igreja (terminam às 11h).

Dia 23 QUINTA-FEIRA - Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66
«Quem virá a ser este menino?»

09h30 Confissões na Igreja (terminam às 11h).

Dia 24 SEXTA-FEIRA - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
«Visitou-nos como Sol nascente»

09h30 Confissões na Igreja (terminam às 11h).

Dia 25 SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR
Missa da noite (galo): Is 9, 1-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14
Missa da aurora: Is 62, 11-12; Sal 96; Tito 3, 4-7; Lc 2, 15-20
Missa do dia: Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14

«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós»
Missas: 00h00 (“Missa do Galo”), 10h30, 12h, 19h (Sé); 9h (Santiago) e
10h (Vilar). (não há missa das 8h30, na Sé)

00h00 "Missa do Galo", presidida pelo Sr, Bispo, na Sé.

Dia 26 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano C
1 Sam 1, 20-22. 24-28; Sal 83; 1 Jo 3, 1-2. 21-24; Lc 2, 41-52

«Jesus é encontrado por seus pais no meio dos doutores»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).



Ao longo deste ano está um grupo de
jovens da nossa paróquia a participar
na formação do voluntariado
missionário. Os voluntários propõem-
se a uma experiência de trabalho
voluntário missionário de um a três
meses em outros países, quer na área
da educação, da saúde e da cultura,
quer na área de evangelização e
promoção dos direitos humanos, a que
chamamos missões ad gentes.
Este fim de semana estarão depois das
Eucaristias à entrada da igreja com
sugestões para presentes de Natal.

C ami nh ada  d e  Ad v e nt o/ N at a l  2 021

So n he mo s  j un to s  o  c am in ho !

4º Domingo do Advento | 19 dezembro | Acreditar na Palavra

Desafios:
- Telefonar a alguém da família que esteja só.
- Pensar como individualmente posso contribuir para cuidar da
  casa comum – planeta Terra.

Voluntariado
Missionário da
Diocese de
Aveiro

Horários das Confissões
para o Advento

De segunda a quinta-feira, entre as
9h30 e as 11h

Celebração Penitencial
com confissões

Dia 20 de dezembro às 21h30

Este ano sob o tema “A Luz que nos
aproxima”.
Esta iniciativa começou em 1986, como
parte de uma atividade de caridade
para crianças em dificuldades. Desde
1989, tem sido realizada em
cooperação entre Escuteiros e Guias
de inúmeros países, o que permite que
a ‘Luz da Paz de Belém’ seja partilhada
pela Europa e fora dela, ganhando um
âmbito mundial.

Luz da Paz de Belém

85.º aniversário
do Papa Francisco
“As pessoas são tocadas pela sua forma
de ser, de viver, de falar de Jesus e de
falar da pessoa humana – e são tantas
para lá da Igreja. Cristãos ou não,
sentem uma autoridade que vem do
coração e que vem da força ética da
sua palavra e do seu exemplo”, referiu
D. José Tolentino Mendonça.

fonte: Ecclesia


