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DEZEMBRO

2021

ANO C  
ADVENTO

TERCEIRO DOMINGO

Sofonias 3, 14-18a
Salmo: Isaías 12
Filipenses 4, 4-7
Lucas 3, 10-186

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser o ‘grito’ 
profético; 

e acender a 
terceira vela 
da Coroa de 

Advento

A alegria expressa a realização das 
nossas esperanças mais profundas. 
«Alegrai-vos sempre no Senhor. 
Novamente vos digo: alegrai-vos»! 
Em todo o Advento, escutamos a 
dedicação dos profetas em fazer 
renascer o entusiasmo, nos tempos 
de provação: «Solta brados de 
alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo 
o coração». Não hesitemos em cantar 
a nossa confiança: «Deus é o meu 
Salvador, tenho confiança e nada 
temo. [...] Ele é a minha salvação». 
Advento é tempo de gestação, gerar 
a vida de Deus, criar as condições 
para que possa ‘nascer’ em nós. 
Então, talvez precisemos do conselho 
profético que nos aponte o caminho. 
«E nós, que devemos fazer?». Qual é a 
tarefa que nos compete realizar para 
dar testemunho da Boa Nova?

A profecia é uma força poderosa, 
tem a faculdade de nos alinhar com 
a vontade de Deus. «Não há pessoa 
que seja irrecuperável. [...] É sempre 
possível recomeçar. [...] De ninguém se 
pode dizer: Está demasiado longe... É 
demasiado tarde...». A transformação 
da pessoa e da sociedade, a ousadia 
de gerar gestos de justiça e de 
paz, ou seja, a disponibilidade para 
implementar a vontade divina requer 
olhos abertos e corações cheios 
de fervor. «Levanta-te e defende a 
justiça social, a verdade e a retidão, os 
direitos humanos, os perseguidos, os 
pobres e vulneráveis, aqueles que não 
têm voz na sociedade, os imigrantes». 
Sem deixar de gritar, às vezes, não 
para que os outros mudem, mas para 
que os outros não nos mudem a nós.

“E nós, que 
devemos fazer?”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Sem deixar 
de gritar
Esta ‘série’ ajuda-nos a acolher a 
espiritualidade profética como criativo 
modo de celebrar a vinda (advento) 
de Deus à nossa história. Levanta-
te, toma o teu lugar de profeta! A ti, 
portador da espiritualidade profética, 
deixo-te uma proposta de oração, 
a partir das palavras da monja 
ortodoxa oriental, Maria Skobtsova: 
«Eu sou a tua mensagem, meu Deus. 
Lança-me como um archote aceso 
no meio da noite, para que todos 
possam ver e compreender».



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
14 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Licínia dos Anjos, mc. filha Luísa Alves
 António Lopes Moreira e esposa, mc. filhos e genro
 Arlindo Portela Maia, mc. esposa e filhos
 21H00 ÀS 22H00- CONFISSÕES
 Na igreja paroquial

17 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
 Daniela Sofia Neves Santos, mc. pais e marido
 Luzia Campos Santos, mc. Mimosa Paula dos Santos Costa
 José Augusto Machado Cunha Mendes, pais e sogros, mc. esposa
 António Brandão, esposa, filho e tio, mc. filhos e netos
 Manuel Rodrigues Oliveira, mc. pessoa amiga
 Albina Maia Azevedo, mc. marido e filhas

18 — SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA 
 DISTRIBUIÇÃO DA LUZ DA PAZ DE BELÉM 
 Ana Cristina B. Silva, madrinha e avós, mc. pais
 Bernardino Silva Dias Sampaio e familiares, mc. filhos
 Todos familiares falecidos de Armando Magalhães
 Marido e filho de Ângela C. Fonseca, mc. Ângela Costa Fonseca
 Bernardina Araújo, mc. pessoa amiga

19 — DOMINGO, 9H45 - EUCARISTIA - IV DOMINGO DO ADVENTO
 DISTRIBUIÇÃO DA LUZ DA PAZ DE BELÉM
 Manuel Leitão da Costa e familiares, mc. família
 Família de Maria Emília Moreira de Sousa, mc. Emília Sousa
 Pais e sogros de Manuel Sampaio, mc. Manuel Sampaio
 Pais, irmã e familiares de Rosa C. Fernandes, mc. Rosa Fernandes 
 José Gomes Carneiro, mc. esposa
 Arlindo Costa Mesquita e pai, mc. irmão Paulo
 José Maria Pereira, mc. esposa e filhos
 Pais, sogros, cunhados e sobrinho de Georgina Ortiga
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 Manuel Ferreira de Carvalho, esposa e filhas, mc. filha Sameiro
 Maria Conceição Santos Barbosa Rodrigues, mc. Felicidade
 Padrinhos, pai, sogro e irmãos de Maria da Conceição Costa
 José da Silva Ferreira, pais, sogros e cunhados, mc. esposa
 José Domingos Canelas e neto Gabriel Canelas, mc. família  
 Augusto Silva, mc. esposa

ADVENTO: “Gestação” é o tema para a nossa caminhada de 
Advento e Natal. Ele tem em conta que o nosso Plano Pastoral: 
“onde há amor nascem gestos”. Por isso, será em gestos 
concretos que esta proposta se alicerçará. Para cada semana 
foi escolhido um gesto (germinar, sorrir, saltar de alegria, saudar, 
embalar, olhar e escutar) que procurará dar fecundidade a 
diversos ambientes: a Liturgia, a Família, a Catequese, a Escola 
e a Juventude. Só com gestos concretos, que sejam expressão 
da caridade, é que poderemos cultivar a virtude da esperança, 
fazendo um caminho em conjunto, em “gestação” de Jesus Cristo, 
em cada um de nós, nas nossas comunidades e em toda a Igreja. 

MISSA RORATE CAELI: a escuridão apoderou-se do mundo e 
aumenta a cada dia. No entanto, há esperança pela chegada 
de dias mais luminosos. Para nós cristãos, essa luz que vem é 
Jesus. A Igreja torna esta verdade bem mais visível com uma 
antiga tradição que é chamada de “Missa Rorate Caeli”. Esta 
celebração é em memória de Nossa Senhora e recebe esse 
nome por causa das primeiras palavras da antífona em latim 
cantada no início da Missa, a antífona Rorate caeli, que significa 
“Derramai, ó Céus”. Assim, no dia 16, às 21h15, na Matriz Antiga, 
vamos celebrar a Missa Rorate. Ela é o anúncio da proximidade 
do Natal. Tem como característica ser celebrada à luz das 
velas. Por isso, a igreja estará às escuras. Mas acenderemos 
as nossas velas em espírito de vigilância pelo Senhor que vem 
como luz no meio da nossas escuridões. 

13 A 19 DE DEZEMBRO

 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO - CONFISSÕES 

No dia 14, das 21h às 22h, na igreja paroquial, temos a 
oportunidade para celebrar o sacramento da reconciliação, 

qua habitualmente chamamos de confissão. 
O Senhor que vem e quer nascer em nós, espera da nossa 
parte que alisemos os caminhos, endireitemos as veredas, 
aplanemos os obstáculos. Viver na Graça de Deus, como 

Maria, é deixar que Deus se gere em nós. 
Este sacramento abre-nos a essa graça maior, concede-nos 

o perdão dos nossos pecados e permite viver cada dia de 
forma mais cheia da Graça de Deus.

Não tenhamos medo nem receio da Confissão. 
É um sacramento, portanto um sinal visível e actuante em 

nós. O Natal não é apenas o natal exterior. O Natal verdadeiro 
é aquele que permite um encontro de amor de Deus 

connosco.    

DESTAQUE

LUZ PAZ DE BELÉM: dias 18 e 19, no final das eucaristias, será
distribuída, pelo Agrup. 218, CNE, a Luz Paz de Belém. Para o 
efeito, os escuteiros estão a providenciar velas que se podem
adquirir antes ou depois da missa. 

DESAFIO - PRESÉPIO: a comunidade está convidada a fortalecer 
a tradição de montar o presépio em família. Propomos que haja, 
em cada casa ou família, um presépio exterior, de jardim, ou 
num espaço visível para quem passa.

FESTA DO MENINO JESUS: este ano a festa do Menino é 
organizada pelo nosso Agrupamento de Escuteiros. Partilhemos 
com eles e ajudemo-los a preparar bem a Festa do Menino Jesus: 
o Natal. Nas entradas da Igreja estão as caixas das esmolas 
para fazerdes as vossas ofertas. Desde já, obrigado.

DESAFIO ÀS FAMÍLIAS - SALTAR DE ALEGRIA: o anúncio da 
proximidade de Deus gera um nós uma inquietação interior, 
um desejo de preparação para estar com Ele, um entusiasmo 
crescente. Por isso, saltamos de alegria com a feliz notícia de 
que Deus vem ao nosso encontro para nos salvar em Jesus 
Cristo. Por isso, pedimos às famílias para destacar, num lugar 
por onde todos passam e veem, a pergunta: «E eu, o que posso 
fazer?». É no serviço aos outros que encontramos alegria, 
aquela alegria que nos faz saltar. Que esta inquietação suscite a 
alegria de servir os outros, de ser o primeiro a ajudar. 

ADVENTO/NATAL SOLIDÁRIO: para ajudar a nossa comunidade 
nas várias despesas do dia a dia, propomos: AZULEJO “FAMÍLIA”. 
O motivo impresso é da autoria de Luís Melo. Nesta arte, 
está um mote para a (re)descoberta do património cultural 
e religioso. É um presente económico (6€) e colecionável); o 
livro “AO MEU QUERIDO JESUS” Livro de orações para crianças 
e adolescentes. Custa 5€. É um belo presente de Natal; VELA 
DA CARITAS - “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz”. Com 
a compra destas velas está a praticar gestos de solidariedade 
para ajudar quem mais precisa no nosso país. Cada tem o custo 
de 2€. CADERNO DA CORAGEM: este caderno, feito pelo Centro 
Social, é um bom auxílio para as notas pessoais, ou até mesmo 
à agenda pessoal e profissional. O seu interior tem ainda 12 
palavras motivadoras e destacáveis. É um belo presente de 
Natal. Desta forma estarão a ajudar quem ajuda. Poderá ser 
adquirido nos serviços administrativos e tem o custo de 20€. A 
todos agradecemos a ajuda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 17, sexta-feira, das 17h às 19h.


