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A BOA NOVA DE UM CAMINHO
Isaías e João Batista são duas figuras luminosas e fundamentais nesta caminhada do Advento. Deles nos vêm apelos fortes a
uma Esperança confiante e ativa, à responsabilidade e à conversão. É que não estamos sem notícias do Futuro, nem esquecidos num mundo sem saída. E Deus não espera sentado…
É um Deus que vem.

- VEM COMO PASTOR - proclama Isaías. Um Pastor que conhece bem a situação de todas e de cada uma das suas ovelhas, se interessa por elas e as quer
reunir e conduzir para um Reino de Vida e de Paz.
- VEM COMO ESPÍRITO – anuncia João Batista. Um Espírito que nos quer habitar e abrir-nos, por dentro, a uma relação filial com Ele e fraternal com
todo o próximo. Mas a este Senhor que vem não o podemos esperar de
braços cruzados ou adormecidos: é necessário preparar o caminho que nos
abra ao encontro com Ele. Por isso e para isso, clamam os Profetas, é necessário ver e reconhecer o que há de tortuoso ou de irregular, de excessivo ou
de deficitário nos caminhos da nossa vida, e empreender a correção que se
impuser; sobretudo é necessário abrir-nos, de todo o coração, à BOA NOVA
do CAMINHO que é JESUS CRISTO. Ele, sim, é que é o Caminho que é preciso
conhecer e seguir, com amor e fidelidade:
Caminho de vida para a VIDA,
Caminho de luz para a LUZ,
Caminho de paz para a PAZ,
Caminho de deus para DEUS
***
Duas vozes nos chamam a preparar o Natal que aí vem:
UMA é a voz poderosa e omnipresente da PUBLICIDADE a chamar-nos, dia e
noite, para os centros comerciais, apontando-nos todas as coisas de que
precisamos para termos e proporcionarmos um BOM NATAL…
OUTRA a voz do PROFETA que nos vem do silêncio – chama-nos a preparar o
único caminho que nos pode fazer encontrar e viver um VERDADEIRO NATAL: O Caminho do Senhor!
A QUAL DESTAS VOZES vamos nós prestar mais atenção e seguir com mais
empenho? É desta opção que dependerá, mais uma vez, a qualidade do
nosso NATAL.

Comunidade

Informando

MARIA, FIGURA DO ADVENTO
“ … a Virgem Maria encarna plenamente a humanidade que vive na esperança baseada na
fé no Deus vivo. Ela é a Virgem do Advento: está enraizada no presente, no "hoje" da
salvação; recebe no seu coração todas as promessas passadas; e está orientada para o
cumprimento do futuro. Coloquemo-nos na sua escola, para entrar verdadeiramente
neste tempo de graça e acolher, com alegria e responsabilidade, a vinda de Deus
na nossa história pessoal e social. (Bento XVI, Alocução do Angelus, Domingo, 29 de Novembro
de 2009)

“Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. […] Maria, não temas, pois achaste graça
diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. […] O Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. […] Maria disse então: ‘Eis a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.’” (Lc 1, 28.30-32.35.38)
“Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: ‘Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.’ […] Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor e o

meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em
diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações” (Lc 1, 41-48)

“O anjo disse aos pastores: ‘Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para
todo o povo; hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador que é o Messias Senhor.’ […]
Foram apressadamente [a Belém] e encontraram Maria, José e o Menino deitado na manjedoura.
[…] Todos os que ouviam se admiravam do que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração.” (Lc 2, 10.11.16.18.19)
“Por uma graça e favor singular de Deus omnipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo,
Salvador do género humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a
mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição.” (Proclamação, pelo Papa Pio IX, em
1854, do dogma da Imaculada Conceição)

“Estamos constantemente ocupados em transformar e reformar esta Igreja de acordo com as exigências da
nossa época […]. Nas nossas reformas não deveríamos ter mantido constantemente o olhar em Maria […] para
sabermos o que são na verdade a Igreja, o espírito eclesial, a atitude eclesial? […] ‘Fazei tudo o que Ele vos
disser.’” (H. U. von Balthasar, “Maria, Primeira Igreja” (com Joseph Ratzinger))

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reuniões Pais Catequese “Eu Confio” - Adolescentes II

9 Dezembro

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

10 Dezembro

Quarta

Centro

16.30

Reuniões Pais Catequese 2º ano

10 Dezembro

Quarta

Centro

19.00

Reuniões Pais Catequese 1º ano

11 Dezembro

Quinta

Centro

18.30

Reuniões Pais Catequese “A Alegria de Crer” - Adolescentes III

12 Dezembro

Sexta

Centro

21.30

Reuniões Pais Catequese 4º ano

13 Dezembro

Sábado

Centro

10.00

Reuniões Pais Catequese 1º ano

13 Dezembro

Sábado

Centro

10.30

Missa de Natal da Catequese

13 Dezembro

Sábado

Igreja

12.00

Concerto de Natal Solidário

13 Dezembro

Sábado

Centro

15.00

Acontece …
Domingos do Advento:
15h - Exposição do Santíssimo Sacramento
17h20 - Vésperas Solenes
LEITURAS

Is. 40, 1-5. 9-11

8
9
10
11
12
13

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Is. 61, 1-2a. 10-11

Sal. 84

7 - DOMINGO II DO ADVENTO
2Pedro 3, 8-14
Mc. 1, 1-8

Gen. 3, 9-15. 20
Is. 40, 1-11
Is. 40, 25-31
Is. 41, 13-20
Is. 48, 17-19
Sir. 48, 1-4. 9-11

Sal. 97

Ef. 1, 3-6. 11-12
Sal. 95
Sal. 102
Sal. 144
Sal. 1
Sal. 79

14 - DOMINGO III DO ADVENTO
Sal. Lc. 1
1Tes. 5, 16-24
Jo. 1, 6-8. 19-28

Contactos:

Semana II do Saltério

Lc. 1, 26-38
Mt. 18, 12-14
Mt. 11, 28-30
Mt. 11, 11-15
Mt. 11, 16-19
Mt. 17, 10-13
Semana III do Saltério
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

