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O Primeiro Domingo 
de Advento (Ano A), 

que também é o início 
de um novo ciclo do Ano 

Litúrgico, confronta-nos com 
a verdade da nossa finitude 

e com a possibilidade 
ou mais-valia em viver 

de modo consciente.

”
DEUS VISITA-TE
Começamos os preparativos do Na-
tal. Como em cada momento festivo 
da nossa existência, também inicia-
mos hoje um tempo de preparação 
para comemorarmos a presença de 
Deus, na história humana e em cada 
um de nós.
Ao iniciar esta ‘série’, emergem no 
meu pensamento as primeiras pala-
vras cantadas, aquando da Jornada 
Mundial da Juventude, o Jubileu dos 
Jovens, em Roma, para assinalar o 
segundo milénio do nascimento do 
Deus Menino: «No horizonte uma 
grande luz/ viaja na história,/ ao 
longo dos anos venceu as trevas,/ 
fazendo-se Memória./ E iluminando 
a nossa vida,/ ela nos revela/ que 
não se vive/ se não se procura/ a 
verdade». Estrofe completada com a 
repetição a uma só voz: «Emanuel»!

O trecho do evangelho segundo Ma-
teus faz-nos um apelo à vigilância. 
Não se trata de um relato autoriza-
do de como há de ser o fim dos tem-
pos. Trata-se de um apelo a viver 
em atenção plena (mindfulness) a 
cada circunstância quotidiana.
Distraídos, os contemporâneos de 
Noé, «não deram por nada». O Mes-
tre desperta a atenção consciente 
dos discípulos: «Estai também vós 
preparados». 
Deus visita-te. Antes de qualquer 
decisão minha e tua, é uma bênção 
que brota do coração divino para 
me e te cumular com o seu amor.
Como podemos estar vigilantes e 
viver em atenção plena? Desliga 
o piloto automático. Esvazia a tua 
mente de todo o tipo de pensamen-
tos que se concentram nas tuas 
capacidades de agir e de obter 
resultados. É chegado o momento 
de «abrir o coração à onda da graça 
e deixar a palavra de Cristo passar 
por nós com toda a sua força» (NMI 
38). Se tiveres oportunidade, em 
cada dia desta semana, ao desper-
tar, sobe as persianas, desvia as 
cortinas, e contempla o amanhecer 
ou toma consciência dos primeiros 
raios de luz. Hoje, é hora de nos pre-
pararmos para acolher, mais ainda, 
é hora de nos sentirmos gratos pela 
grande luz que começa a despontar 
no horizonte, vence as trevas, para 
iluminar a nossa vida.

   EstaiEstai
também vós também vós 
preparados”preparados”
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Isaías 2, 1-5 . Salmo 121 (122) . Romanos 13, 11-14 . Mateus 24, 37-44
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Ter.  29 19h30 José de Sousa Machado, m.c. família; Maria de Jesus Vieira 

(Aniv.) e pais, m.c. Teresa de Jesus Antunes Santos 

Qua. 30 19h30 7º dia Maria Adozinda Rodrigues Fernandes, m.c. Confraria 

Nossa Senhora do Rosário; Álvaro Rodrigues (30º Dia), m.c. 

Confraria Santíssimo; Florinda Rosa Anunciação, marido e 

filha, m.c. Manuel Gomes Gonçalves 

Qui. 01 07h30 Maria de Barros e João Rodrigues (Aniv.), m.c. família 

Sex. 02 19h30 Ao Servo de Deus Padre Abílio Gomes Correia 

Sáb.  03 19h30 Padre Abílio Gomes Correia, Rosa Fernandes e família, m.c. 

José Antunes; António Marques Ribeiro, m.c. família; 

Joaquim da Silva Pereira, m.c. Maria de Lurdes de Barros 

Ferreira; José Maria Ferreira (Aniv.) e esposa, m.c. Maria de 

Lurdes de Barros Ferreira; Manuel da Rocha e esposa, m.c. 

Adriano Antunes da Rocha; Manuel Rodrigues e esposa, m.c. 

filhos; Maria de Lurdes Rodrigues da Rocha, m.c. Maria 

Olívia da Rocha Fernandes; Maria Glória Branco Fernandes, 

pais e sogros, m.c. família; Maria Manuela Vieira Pereira, 

Maria Aurora Vieira e José Pereira, m.c. Família; Maria 

Pereira Marques, m.c. o filho 

Dom. 04 09h30 Irmãos da Confraria Senhora do Rosário, m.c. Confraria 

FESTA DE SÃO SIMÃO E SÃO JUDAS. A Comissão de Festas de São Simão e São Judas 
entregou as contas do último ano, que estão já afixadas. Agradeço, em nome pessoal 
e da comunidade, a oferta de 500,00€ à paróquia. 
 
CNE. O agrupamento do CNE vai levar a cabo, no dia 04 de dezembro, uma angariação 
de fundos com venda de papas de sarrabulho, agradecendo a nossa participação nesta 
iniciativa. 
 
CRISMA. Estão abertas as inscrições para a preparação do Sacramento da Crisma para 
as pessoas, maiores de 18 anos. A inscrição deve ser feita com o pároco. 
 
ORAÇÃO VOCAÇÕES. No dia 01 de dezembro pelas 21h15, a Igreja Nova de Gualtar 
acolhe o momento mensal de Oração pela Vida e pelas Vocações, organizado pela nossa 
zona pastoral. 
 
UM MILHÃO DE ESTRELAS. Durante o Advento, promovemos a venda de velas da 
iniciativa UM MILHÃO DE ESTRELAS, da Cáritas Portuguesa. Um gesto solidário para 
ajudar os que mais precisam. Cada vela tem o custo de 2€. 
 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. No próximo dia 3 de dezembro, às 14h00, no Centro 
Pastoral da Arquidiocese de Braga, realizar-se-á uma Jornada de Reflexão sobre a 
deficiência na Igreja e na sociedade, organizada pelo Departamento Arquidiocesano 
das Pessoas com Deficiência. Para esta atividade são convidadas todas as pessoas com 
deficiência, cuidadores e colaboradores de instituições de apoio. 
 
VISITA AOS DOENTES. Pretendo iniciar em janeiro a visita mensal às pessoas doentes 
e/ou idosas, impossibilitadas de virem à Igreja. Nesse sentido pedia aos familiares que, 
até ao final de dezembro, me informassem das pessoas que pretendam receber a visita. 
 
JF ESTE. A Junta de Freguesia informa que houve alteração de data do almoço de 
natal dos reformados da Freguesia de Este para o dia 10/12/2022. 

Agenda Paroquial 

01.12 

. Oração Vocações, 
Gualtar 21h15 

 
03.12 

. EPM São Lázaro 

. Festa da Vida 8º ano 
 

04.12 
. EPM São Lázaro 

. Reunião de Piedade 

. Venda de Papas CNE 

 

07.12 
. Encontro JMJ 

 
10.12 

. Festa da Palavra 4º 

ano 
 

11.12 
. Adoração Santíssimo 

. Assembleia Eleitoral 
Confraria Sra do Rosário 

 

17.12 
. Celebração Penitencial 

10h00 
 

20.12 

. Encontro com Deus 
(Oração) São Mamede 
 


