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DEZEMBRO

2021

ANO C  
ADVENTO

QUARTO DOMINGO

Miqueias 5, 1-4a
Salmo 79 (80)

Hebreus 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Gestos de 
proximidade; 
e acender a 
quarta vela 
da Coroa de 

Advento

A poucos dias do Natal, a Sagrada 
Escritura faz-nos saudar a visita de 
Deus. As coisas começam a ficar mais 
claras, «até à altura em que der à luz 
aquela que há de ser mãe». Após a 
ruína de Jerusalém, Miqueias anuncia 
uma nova ‘reconstrução’, que surgirá 
a partir de Belém. Somos convidados 
a suplicar por esse rei, esse pastor, o 
próprio Deus: «Mostrai-nos o vosso 
rosto e seremos salvos»! Jesus Cristo 
incarna o Deus Salvador: oferece-se 
ao Pai para cumprir a sua vontade. 
E nós «fomos santificados pela 
oblação do corpo de Jesus Cristo». 
Ele convida-nos a assumir a mesma 
disponibilidade. Maria é disso um 
exemplo: «acreditou no cumprimento 
de tudo quanto lhe foi dito da parte do 
Senhor». E nós somos agraciados com 
a alegria da salvação.

Deus habita em nós. E nós habitamos 
em Deus. O desafio é permitir a 
«remigração interior» rumo ao ‘ser-
filho’ e ‘ser-criança’, que nos torna 
dignos do reino de Deus. Este é o 
nosso propósito, ao iniciar, com este 
episódio, a série de Natal: Se não vos 
tornardes como este filho! Trata-se 
de cuidar o profundo mistério, essa 
graça original que nos habita desde 
a conceção e que se torna visível 
em cada infância. «E, por fim, Deus 
regressa/ carregado de intimidade 
e de imprevisto/ já olhado de cima 
pelos séculos/ humilde medida de um 
oral silêncio/ que pensámos destinado 
a perder// [...] O mistério está todo 
na infância:/ é preciso que o homem 
siga/ o que há de mais luminoso/ à 
maneira da criança futura» (JTM).

“Fomos 
santif icados”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Se não vos 
tornardes
Os textos bíblicos estão impregnados 
de incarnação, tornar-se carne. O 
mistério do corpo, dito a partir da 
identidade de filho e de criança, 
pode ser um ponto de partida para 
aprendermos a reconhecer, ou para 
confirmarmos, que Deus continua a 
‘fecundar’ a nossa carne, como em 
Maria e Isabel e tantas outras pessoas 
ao longo da história, e que cada corpo 
humano é ‘lugar’ de santificação: 
cada pessoa é, para si e para o outro, 
sacramento da presença de Deus.



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

BRUFE
21 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Artur Carneiro da Silva, mc. esposa e filhos
 7.o Dia Carla Alexandra Rodrigues Ferreira, mc. Conf. SS. Sacra.

22 — QUARTA-FEIRA - VISITA AOS DOENTES
 Entre as 10h e as 12 e entre as 15h e as 17h

23 — QUINTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha
 Maria da Conceição Correia da Silva, mc. marido
 António Joaquim Alves Soares, mc. família

25 — SÁBADO, 9H45 - EUCARISTIA - NATAL DO SENHOR
 Esposa e familiares de António O. Andrade, mc. António O. Andrade
 Manuel Gomes Carneiro, mc. esposa e filho
 Augusto Mendes Silva e família, mc. filha Ângela Almeida
 Mário Furtado Alves, mc. esposa e filhos
 Maria Gomes Miranda, mc. filha Deolinda Barros
 Sebastião da Silva, esposa e genro, mc. filha Conceição
 Mário Campos Moreira e família, mc. neto Tiago
 Maria Fernanda Araújo Costa e família
 Henrique Ferreira, mc. esposa
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. família
 Pais de Manuel Oliveira
 Luís Simões Ribeiro e familiares, mc. esposa e filhos

26 — DOMINGO, 9H45 - EUCARISTIA - SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ 
 Pais e avós de Júlia Couto, mc. Júlia Couto
 António Ortiga e filho, mc. Maria Ortiga
 António Costa Sequeira Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Manuel Oliveira Osório e esposa, mc. filhos
 António Moreira, esposa e neto Michel, mc. filha Amélia
 Lino Augusto Silva Sá, mc. esposa e filhos
 Alcino Moreira Sabino, mc. esposa e filhos
 Bernardino, pais, sogros e cunhado de Benilde, mc. Benilde
 Maria Luiza Ferreira da Costa Ortiga, mc. filhos e netos
 Bernardina Araújo, mc. filha Emília

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. 

ORAÇÃO DE CONSOADA: neste Natal unamo-nos na fé, na 
esperança e na caridade, rezando a Oração de Consoada. Antes 
de consoar, no silêncio e diante do Mistério do nascimento de 
Jesus, rezemos em família a oração proposta.

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: no dia 22, quarta-feira, haverá 
visita aos doentes da comunidade. Se há alguém que deseje 
receber a visita contactem o pároco para o efeito.

DIA DAS FAMÍLIAS: no dia 26, celebramos a festa da Sagrada 
Família de Jesus, Maria e José. Desafiamos as famílias a 
participarem nas eucaristias propostas pela comunidade. 
Venham os pais e os filhos, os avós e os netos. Vamos celebrar 
o dom da Família com todas as famílias da comunidade.

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.

20 A 26 DE DEZEMBRO

 

 DESAFIO ÀS FAMÍLIAS – SAUDAR
Maria não guarda para si as maravilhas que Deus opera nela. 
Põe-se a caminho e anuncia a feliz notícia, Jesus Cristo, que 
habita em si. Porque Cristo vive em nós, Ele impele-nos a ir 

ao encontro dos outros. O gesto da saudação é, por isso, uma 
oportunidade para que o Salvador, que está em gestação em 
nós, nasça também no coração dos outros. Por isso, pedimos 

às famílias, concretamente aos pais que ensinem os seus 
filhos a saudar os vizinhos, os amigos, toda a gente, dando o 

“Bom dia!”, a “Boa tarde!” ou o “Boa noite!”, com alegria. Podem 
ainda aprender a saudar em língua gestual portuguesa. 

Pratiquem uns com os outros. 

NATAL E ANO NOVO
A Eucaristia de Natal e do Ano Novo será às 9h45. Venhamos 

em família! Participem com os vossos filhos e netos.

BÊNÇÃO DA IMAGEM DO MENINO JESUS
No dia de Natal, na Missa, faremos a bênção das imagens do
Menino Jesus do presépio de família. Depois de abençoada,
será esta a imagem que receberá de cada um e da família 

o gesto de adoração que habitualmente fazemos no final da 
missa. Pode ser um beijo ou uma inclinação. Cada família 

saberá como fazer. 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA - BODAS MATRIMONIAIS
No dia 26 de dezembro, vamos celebrar a Família. 

Por isso, convocamos todas as famílias, de forma especial, 
todos os casais que celebram as suas bodas matrimoniais 
durante o presente ano. Inscrevam-se na sacristia ou no 

cartório. Vamos fazer a Festa das Famílias. 

DESTAQUE

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.

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: esta semana não há atendimento. 
Para qualquer assunto mais urgente contactar o cartório por 
mail ou por contacto 919757360.

O vosso pároco deseja-vos 
um Santo e fecundo Natal e próspero ano novo, 
invocando a Bênção do Deus Menino para todos.


