
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

              E-mail da Paróquia de Beiriz: paroquiadebeiriz@arquidiocese-braga.pt 
 
 

Eucaristias:  

Semana de 9 a 15 de Dezembro de 2019 

Dias da Semana Intenções 

Terça, 10 
19h30 

(Padroeira de 
Beiriz) 

 MISSA EM HONRA DE SANTA EULÁLIA 
 LISETE DA CONCEIÇÃO MOREIRA (aniv.), MARIDO, NETO JOSÉ 

ANTÓNIO E GENRO ARTUR 
 ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS (aniv. de falec.) 
 MANUEL SENCADAS DOS SANTOS E FAMILIARES 
 ANA OLIVEIRA MONINHAS (3.º aniv. de falec.) 
 ÁLVARO FRANCISCO DA COSTA 
 ANTÓNIO GONÇALVES BRÁS, ESPOSA E FILHOS 
 ROSA ALVES DA SILVA E FILHA 
 MARGARIDA LUÍSA LARANJEIRA 
 MEMBROS FALECIDOS DO RANCHO FOLCLÓRICO DE BEIRIZ 

Quarta, 11 
19h30 

 JOAQUIM CARLOS BARROSO E AVÓS 
 PELAS BENDITAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
 MANUEL LUCAS (aniv.º falec.), ESPOSA, FILHOS e FAMÍLIARES 

Sexta, 13 
19h30 

 JOAQUIM GOMES VIEIRA 
 ROSA GOMES FERNANDES E MARIDO – mc. Filha Matilde 
 MANUEL FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA, ESPOSA, 

FILHOS E NETOS 
 PELAS BENDITAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
 MISSA EM HONRA DE SANTA LUZIA – mc. Comissão de Festas 
 JOSÉ FERREIRA DA COSTA (aniv. de falec.) 
 ANA GONÇALVES DE AZEVEDO, MARIDO E FAMILIARES 

Sábado, 14 
19h30 

 EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, ESPOSA E FILHO 
 ILÍDIO DA SILVA LIMA 

Domingo, 15 
Domingo III do 

Advento, A 
 
 

 PELO POVO 
 IRMÃOS VIVOS E FALECIDOS DA CONFR. do SANTÍSSIMO 

 ROSALINA DE SOUSA NOGUEIRA 
 ANT. FERREIRA, ROSA NATÉRCIA E FAMILIARES 

FALECIDOS 
 SECUNDINO SOUSA MARTINS 
 ANA FLORES NEVES AMORIM (aniv.) E FAMILIARES 

 

         CONCERTO DE NATAL NA IGREJA DE BEIRIZ: Próximo Domingo, dia 15 de 
Dezembro, temos Concerto de Natal, a partir das 16h30. Atuarão o Coro Infantojuvenil 
da Paróquia, o Coral Ensaio e a Banda de Música de Antas – Esposende.  

 

        PASTORAL FAMILIAR: Chama-se a atenção para a homenagem aos casais que 
este ano fazem 25 ou 50 anos de Matrimónio, a qual será no Domingo da Sagrada 
Família, Domingo 29 de Dezembro, na Missa das 11 horas. 
         Neste Domingo (29 de Dezembro) faremos a Homenagem aos Casais jubilados 
e convidamos todos os casais jovens que casaram no ano de 2018 a associarem-
se à celebração.  
 No Domingo 22 de Dezembro faremos a Bênção das Grávidas, na Missa das 11h. 
        Os Casais que casaram fora da freguesia e fizeram (ou fazem) este ano 25 
ou 50 anos de Matrimónio e quiserem participar na celebração do Domingo 29 de 
Dezembro, passem no Cartório a fim de deixar elementos de identificação. 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
        SEMEAR ESPERANÇA 

 Domingo II do Tempo de Advento| Ano A | nº 190 | 08/12/2019 

11h

CASTIDADE 



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Gen 3, 9-15.20 → «O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’.»  

Salmo: 97(98) → «Cantai ao Senhor um cântico novo: o Senhor fez maravilhas.» 

2ª Leitura: Rom 15, 4-9 → «Cristo salva todos os homens.»  

Evangelho: Lc 1, 26-38 → «Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo.» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um homem chamado José, 
que era descendente de David. O nome da Virgem era 
Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou 
perturbada com estas palavras e pensava que 
saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 

Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará eternamente 
sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo 
virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo 
que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu 
também um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem chamavam 
estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do 
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».  
Palavra da salvação 

Oração colecta: Senhor nosso Deus, que, pela Imaculada Conceição da 
Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna morada e, em 
atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservastes de toda a 
mancha, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados 
junto de Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

DESAFIO À FAMÍLIA: Nesta semana, procuremos propor aos casais a reflexão 
sobre a questão seguinte: a castidade, entendida como respeito e fidelidade a 
um compromisso assumido, tem ajudado a potenciar o nosso amor, inclusive 
na dimensão da sexualidade? 

 

Oração a Maria Imaculada  
Excertos do Papa Francisco -  8.Dez.2018 

 
      Mãe Imaculada, 

No dia da tua festa, tão amada pelo 
povo cristão, venho homenagear-te 
no coração da nossa comunidade. 
Trago na minha alma os fiéis desta 
Igreja e todos os que vivem nesta 
cidade, especialmente os doentes e 
os que sofrem por várias 
circunstâncias.  
Antes de tudo quero te agradecer 
pela bondade materna com a qual 
acompanhas o nosso caminho, 
através das graças que pedes para nós ao teu Filho Jesus! E pensando ao bem 
comum desta cidade, Pedimos-te pelos que têm maiores responsabilidades: 
obtém para eles sabedoria, clarividência, espírito de serviço e de colaboração. 

 
Ó Mãe de Jesus, 
Tu sabes o que quer dizer ter uma vida no ventre e sentir ao redor a 
indiferença, a rejeição, às vezes o desprezo. Por isso te peço para estar 
próxima das famílias que hoje no mundo inteiro sofrem semelhantes 
situações, para que não sejam abandonadas a si mesmas. Mas tuteladas em 
seus direitos, direitos humanos que são prioridades antes de qualquer 
legítima exigência. 

 
Ó Maria Imaculada, 
Aurora de esperança no horizonte da humanidade, vigia sobre esta cidade, 
sobre as casas, as escolas, os escritórios, as lojas, as fábricas, os hospitais, as 
prisões que em nenhum lugar falte o testamento de Jesus: 
“Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (cf. Jo 13, 34 
 

 
 
 

                                                              Vida Paroquial 
 
          OFERTA À PARÓQUIA / DIREITOS PAROQUIAIS: Embora muitos paroquianos façam 
a oferta no momento que mais lhes convém ao longo do ano, é por esta altura que mais se 
cumpre o dever dos chamados “Direitos Paroquiais”.  

         Procurem cumprir esse dever, essencial para o bom funcionamento da Paróquia. 
         Lembramos que, em rigor, “só tem direitos quem os seus deveres cumpre”. 
 


