
 

 

 

Palavra 
 

A CONVERSÃO EM TODOS OS TEMPOS 
 

A liturgia do segundo domingo de Advento constitui um vee-
mente apelo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. 
Por sua parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao homem 
um mundo novo de liberdade, de justiça e de paz; mas esse 
mundo só se tornará uma realidade quando o homem aceitar 
reformar o seu coração, abrindo-o aos valores de Deus. 
Na primeira leitura, um profeta anónimo da época do Exílio ga-
rante aos exilados a fidelidade de Deus e a sua vontade de con-
duzir o Povo - através de um caminho fácil e direito - em dire-

ção à terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por sua vez, é pedido que dispa os 
seus hábitos de comodismo, de egoísmo e de autossuficiência e aceite, outra 
vez, confrontar-se com os desafios de Deus. 
No Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos (e, claro, os 
homens de todas as épocas) a acolher o Messias libertador. A missão do Mes-
sias - diz João - será oferecer a todos os homens esse Espírito de Deus que 
gera vida nova e permite ao homem viver numa dinâmica de amor e de liber-
dade. No entanto, só poderá estar aberto à proposta do Messias quem tiver 
percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudan-
ça de vida e de mentalidade. 
A segunda leitura aponta para a parusia, a segunda vinda de Jesus. Convida-
nos à vigilância - isto é, a vivermos dia a dia de acordo com os ensinamentos 
de Jesus, empenhando-nos na transformação do mundo e na construção do 
Reino. Se os crentes pautarem a sua vida por esta dinâmica de contínua con-
versão, encontrarão no final da sua caminhada terrena "os novos céus e a no-
va terra onde habita a justiça". 
 

*** 
 

65. Em alguns casos, sobretudo onde não existe tradição ou costume de casa 
paroquial, ou quando essa, por qualquer razão, não está disponível como ha-
bitação do sacerdote, pode ocorrer que ele retorne a viver junto à família de 
origem, primeiro lugar de formação humana e de descoberta vocacional[88]. 
Este sistema, por um lado, revela-se como um suporte positivo para a vida 
quotidiana do padre, no sentido de garantir-lhe um ambiente doméstico sere-
no e estável, principalmente quando os pais ainda estão presentes. Por outro 
lado, deverá se evitar que tais relações familiares sejam vividas pelo sacerdo-
te com dependência interior e menos disponibilidade para dedicar todo o tem-
po ao ministério, ou como alternativa excludente – em vez de complemento – 
à relação com a família presbiteral e a comunidade dos fiéis leigos. 
 

(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Rezar e amar: aqui está a vigilância. Quando a 
Igreja adora a Deus e serve o próximo, não 
vive na noite. Ainda que esteja cansada e pro-
vada, caminha rumo ao Senhor. Invoquemo-
Lo: Vinde, Senhor Jesus!    

… 
 
O #Advento é um apelo incessante à esperan-
ça: recorda-nos que Deus está presente na 
história para conduzi-la ao seu fim último e à 
sua plenitude, que é o Senhor Jesus Cristo.     

… 
 
Todos nós amamos Jesus, todos queremos 
segui-Lo, mas devemos estar sempre vigilantes 
para permanecer no seu caminho. Pois com os 
pés, com o corpo, podemos estar com Ele, mas 
o nosso coração pode estar longe e levar-nos 
para fora do caminho. #Consistório  

… 
 

Podemos repetir com frequência esta invocação caraterística do #Advento: «Vem, 
Senhor Jesus!» (Ap 22, 20): antes das reuniões, do estudo, do trabalho e das decisões 
a tomar, nos momentos mais importantes e nos de provação: Vem, Senhor Jesus!  

Campanha do “Atreve-te a 
ajudar” 
 

 
Apelamos a todos para que entre os dias 1 e 
19 de dezembro, contribuam com bens es-
senciais como o arroz, massa, enlatados 
diversos, leite, açúcar, sal, bolachas, leite 
em pó, papas lácteas para bebé, café solú-
vel, chá, barras energéticas, entre outros.  
Com o mote “Atreves-te a ajudar?”, a cam-
panha sensibiliza para a partilha de alimen-
tos com as muitas famílias que enfrentam 
carências alimentares todos os dias, uma 
situação agravada com o impacto económico 
e social da pandemia, sublinhando a impor-
tância do contributo e envolvimento de cada 
um de nós.  
Os contributos poderão ser deixados na cai-
xa, à porta do Centro Paroquial, ou, aten-
dendo aqueles que não têm a possibilidade 
de se deslocarem para fora da residência, 
poderão fazer o seu contributo através da 
aplicação do MB Way, para o MB Way do 
Pároco, com a descrição “atreve-te”: 
 

Nº : 919 242 888 



Informando 
(continuação da página 1) 

VIII.a. Pároco 
66. O ofício de pároco comporta o pleno cuidado das almas[89] e, por consequên-
cia, para que um fiel seja validamente nomeado pároco, necessita que tenha re-
cebido a Ordem do presbiterado[90], excluída qualquer possibilidade de conferir a 
quem for privado desse título ou das relativas funções, também nos casos de ca-
rência de sacerdotes. Exatamente pela relação de conhecimento e proximidade 
exigido entre um pastor e a comunidade, o ofício de pároco não pode ser confiado 
a uma pessoa jurídica[91]. Em modo particular – além do quanto está previsto no 
cân. 517, §§ 1 – 2 – o ofício de pároco não pode ser confiado a um grupo de pes-
soas, constituído por clérigos e leigos. Por consequência, devem-se evitar deno-
minações como, “time guia”, “equipe guia”, ou outras semelhantes, que pareçam 
expressar um governo colegiado da paróquia. 
67. Em consequência do seu ser o “pastor próprio da paróquia que lhe foi confia-
da”[92], ao pároco compete ipso iure a representação jurídica da paróquia[93]. Ele é 
o administrador responsável dos bens paroquiais, que são “bens eclesiásticos” e 
são, portanto, submetidos às relativas normas canônicas[94]. 
68. Como afirma o Concílio Ecumênico Vaticano II, «os párocos na sua paróquia 
devem poder gozar daquela estabilidade no ofício que exige o bem das almas»[95]. 
Como princípio geral, pede-se então que o pároco seja «nomeado por tempo in-
determinado»[96]. 
O Bispo diocesano, todavia, pode nomear párocos por tempo determinado, se 
assim é estabelecido por decreto da Conferência Episcopal. Em razão da necessi-
dade que o pároco pode estabelecer uma efetiva e eficaz ligação com a comuni-
dade que lhe foi confiada, é conveniente que as Conferências Episcopais não esta-
beleçam um tempo muito breve, inferior aos 5 anos para a nomeação por tempo 
determinado. 
69. Em todo o caso, os párocos, mesmo se nomeados por “tempo indetermina-
do”, ou antes de concluir o “tempo determinado”, devem ser disponíveis para 
eventuais transferências a outra paróquia ou a outro ofício, «se o bem das almas 
ou a necessidade ou a utilidade da Igreja o exigir»[97]. É bom, de fato, recordar 
que o pároco está a serviço da paróquia e não o contrário. 
70. Ordinariamente, onde é possível, é bom que o pároco tenha o cuidado pasto-
ral de uma única paróquia, mas «todavia, pela escassez de sacerdotes ou por ou-
tras circunstâncias, pode ser confiada ao mesmo pároco o cuidado de várias paró-
quias vizinhas»[98]. Por exemplo, entre as “outras circunstâncias” podem ser o 
tamanho do território ou da população e a vizinhança entre as paróquias interes-
sadas. O Bispo diocesano avalie atentamente que, se ao mesmo pároco são confi-
adas várias paróquias, este possa exercitar plena e concretamente como verda-
deiro pastor o ofício de pároco de todas e de cada uma dessas[99]. 
71. Uma vez nomeado, o pároco detém o pleno exercício das funções a ele confia-
das, com todos os direitos e as responsabilidades, até o dia que cessar legitima-
mente o seu ofício pastoral[100]. Para a sua remoção ou para o transferências an-
tes de terminar o tempo do mandato, observem-se os relativos procedimentos 
canônicos indicados pela Igreja para o discernimento que convém ao caso concre-
to[101]. 
72. Quando o bem dos fiéis exige, ainda que não existam outras causas para ces-
sação da função, o pároco que atingir os 75 anos de idade acolha o convite que o 
Bispo diocesano pode apresentar-lhe para renunciar à paróquia[102]. A apresenta-
ção da renúncia, ao atingir os 75 anos de idade[103], que se deve considerar um 
dever moral, se não canônico, não leva o pároco a perder automaticamente o seu 
ofício. A cessação deste acontece somente quando o Bispo diocesano tenha co-
municado por escrito, ao pároco interessado, a aceitação da sua renúncia[104]. De 
outro lado, o Bispo tenha em benévola consideração a renúncia apresentada por 
um pároco, mesmo que só pela razão de ter completado os 75 anos de idade. 
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Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência…  
 

 5 de Dezembro, Sábado: 12h 

 6 de Dezembro, Domingo: 9h e 11h 

 7 de Dezembro, Segunda: 19h 

 8 de Dezembro, Terça: 9h e 11h 

 9 a 11 de Dezembro: 19h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

 Calendário Dia  

Aniversário Natalício do Senhor D. Américo Manuel Aguiar 12 Dezembro Sábado 

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 
Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  

LEITURAS                6 - DOMINGO II DO ADVENTO 

Is. 40, 1-5. 9-11   /  Sal. 84 (85)  /  2 Pedro 3, 8-14  /  Mc. 1, 1-8  /  Semana II do Saltério  

 

8 - SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 
Gen. 3, 9-15. 20   /  Sal. 97  /  Ef. 1, 3-6. 11-12  /  Lc. 1, 26-38 

 

13 - DOMINGO III DO ADVENTO 
Is. 61, 1-2a. 10-11   /  Sal. Lc. 1, 46b-54  /  1 Tes. 5, 16-24  /  Jo. 1, 6-8. 19-28  /  Semana III do Saltério  

Sal. 84 (85) Lc. 5, 17-26 Is. 35, 1-10 - 2ª Feira - 7 

Sal. 102 (103) 

Sal. 144 (145) 

Sal. 1 
Sal. 79 (80) 

Mt. 11, 28-30 

Mt. 11, 11-15 

Mt. 11, 16-19 
Mt. 17, 10-13 

Is. 40, 25-31 

Is. 41, 13-20 

Is. 48, 17-19 
Sir. 48, 1-4. 9-11 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

9 
10 

11 

12 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

