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2021

ANO C  
ADVENTO

PRIMEIRO DOMINGO

Jeremias 33, 14, 16
Salmo 24 (25)
1Tes 3, 12 – 4, 2

Lucas 21, 25-28.34-36

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Construir’ a 
«Coroa de 

Advento»; e 
acender a 

primeira vela

A palavra de Deus, no início do ano 
litúrgico, continua a preparar os 
corações para a vinda de Jesus. O 
Advento não é só para celebrar o 
nascimento do Menino, no presépio; 
também não é para meter medo com 
o fim cheio de extraordinários ‘sinais’. 
É para estarmos ativos: «Erguei-vos e 
levantai a cabeça [...]. vigiai e orai em 
todo o tempo». É a mais bela atitude 
de quem ama o Senhor: «Guiai-me na 
vossa verdade e ensinai-me, porque 
Vós sois Deus, meu Salvador». Para 
que nos encontre a progredir «numa 
santidade irrepreensível». Outrora, 
o primeiro Natal foi um sinal para 
Israel: «farei germinar para David 
um rebento de justiça». Hoje, a nossa 
esperança assenta na ressurreição, 
que confirma o cumprimento e a 
atualização da promessa.

Tempo novo. O Advento é grito de 
esperança, é apelo a não ficarmos 
resignados. Nós, cristãos, somos 
renascidos e ressuscitados, prontos a 
germinar gestos de esperança e de 
vida. Permitamo-nos caminhar juntos, 
também com os jovens. Queremos 
contagiar a todos com a convocatória 
à renovação da nossa vida e das 
comunidades. «Hoje, Deus diz a cada 
um de vós mais uma vez: ‘Levanta-te!’ 
Espero de todo o coração que esta 
mensagem ajude a preparar-nos 
para tempos novos, para uma página 
nova na história da humanidade. Mas 
não há possibilidades de recomeçar 
sem vós, queridos jovens. Para 
levantar-se, o mundo precisa da 
vossa força, do vosso entusiasmo, da 
vossa paixão» (Papa Francisco).

“Erguei-vos e 
levantai a cabeça”

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

Tempo novo
Jesus Cristo, o enviado do Pai que, no 
primeiro Natal, nasce na nossa carne, 
veio instaurar um tempo novo; agora, 
é esse tempo que se renova, a partir 
da Páscoa, pela ação criativa do 
Espírito Santo. Não se trata de esperar 
um qualquer fim do mundo ou até a 
nossa morte. O tempo é agora! É-nos 
dada a possibilidade de germinar a 
plena ‘libertação’. Advento é tempo 
de esperança ativa e criativa, porque 
aberta à novidade que Deus quer 
realizar na nossa vida e na nossa 
história, neste mundo e na Igreja.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E S INODAL 

TOME NOTA  
29 de Novembro a 5 de Dezembro
 

30 | TERÇA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

 

01 | QUARTA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

  09h30 às 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
 

02 | QUINTA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

 

03 | SEXTA-FEIRA  
09h00/19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

  21h15 – Recoleção Arciprestal - catequistas, Matriz Antiga  
 

04 | SÁBADO   
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga  

  09h30 às 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
18H00 – Eucaristia, com a catequese, Matriz Nova  

  21h00 – Curso Alpha, Centro Pastoral 
 

05 | II DOMINGO DO ADVENTO  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

BOLETIM DE INTENÇÕES DE MISSA: já está disponível 
na sacristia. Levem-no e entreguem-no de novo na 
sacristia. Tenham em conta as indicações no verso. 
 

PEDIR INTENÇÕES DE MISSA: o gesto bonito de 
“marcar missas” pelos familiares deve ser revalorizado nas 
famílias e na comunidade. Não deixemos de o fazer. 
Ultimamente, são poucas as pessoas que marcam intenções 
de missa. Rezar pelos irmãos que partiram, é agradecer a 
Deus a sua vida e refletir sobre o sentido último da nossa. 
 

 

INAUGURAÇÃO DO ÓRGÃO DE TUBOS HISTÓRICO: depois de 
um longo período de obtenção de mecenas para o restauro 
do Órgão de Tubos Histórico da nossa Matriz Antiga, estamos 
prestes a fazer a sua inauguração. Reservem o dia 12 de 
Dezembro para este acontecimento de grande importância 
para a paróquia. Em breve daremos mais indicações.  
 

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.  
 

DONATIVOS À PARÓQUIA: doe no cartório paroquial ou 
colocando o envelope no cesto do ofertório da Missa. Pode 
fazer através de MBWAY (962 740 789) ou por transferência 
bancária PT50 0033.0000.453 33699908.05. Indique sempre o 
nome do chefe de família e a que se destina a donativo.  
 

 

Se pretender recibo indique o número de identificação fiscal 
(NIF) e peça-o por e-mail ou no cartório paroquial. Gratos 
pela generosidade e sentido de responsabilidade de todos.  

ADVENTO: “Gestação” é o tema que o Departamento Arquidiocesano para a Liturgia escolheu para a caminhada de Advento/Natal. Tendo em conta que o nosso Plano Pastoral nos propõe como tema “onde há amor nascem gestos”, 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, o nosso Salvador, em cada um de nós, nas nossas comunidades e em toda a Igreja.  IMAGEM DE NOSSA SENHORA GRÁVIDA E SÃO JOSÉ: para dar seguimento à caminhada de Advento propomos que haja em cada casa de família uma imagem de Nossa Senhora Grávida e de São José, a qual há de ser colocada no presépio até ao Natal, sendo aí substituída pelo Menino Jesus, Maria e José. Tem o custo de 5€. DESAFIO ÀS FAMÍLIAS: a família pode viver cada um dos gestos propostos com ações simples que procuram a interação em casa e para além da habitação de cada família. Apresentaremos sempre propostas concretas para a vivência do tempo de Advento e Natal. Nesta I Semana de Advento propomos que os pais contem aos seus filhos como foi o anúncio da gravidez, como decorreu esse período de gestação. Desenhar, modelar em barro ou esculpir a Imagem de Nossa Senhora grávida para a colocar no presépio. Ou então adquirir a Imagem de Nossa Senhora grávida e São José. Podem ainda fazer a árvore genealógica da família, desde os bisavós.  Propomos ainda o livro “Rezar no Advento”: livro de oração diária, a partir da Palavra de Deus. Custa 1€. Haja um por família.   

EU SOU MATRIZ – ADVENTO - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS: 
este ano, propomos o seguinte: 
COROA DE ADVENTO: desafiamos as pessoas habilidosas 
da comunidade a fazer coroas de advento e a entregá-las 
no próximo fim de semana para serem aí vendidas.   
AZULEJO “FAMÍLIA”: azulejo industrial 100×100mm, cozido 
e vidrado em forno de alta temperatura. A pintura 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. Podem 
encontrar este azulejo na sacristia, no cartório paroquial, 
ou pedir pelo mail da paróquia. 
LIVRO “AO MEU QUERIDO JESUS”: livro de orações para 
crianças e adolescentes. Os pais e avós podem ajudar os 
filhos e netos a rezar a Jesus e a Deus. Podem adquiri-los 
no final das Missas, na sacristia ou no cartório paroquial. 
Custa 5€ cada. É um belo presente de Natal. Ajudem! 
LANTERNAS/CANDEIAS: no último Domingo do Advento, 
fim de semana de 18 e 19 de dezembro, os escuteiros 
partilharão a Luz da Paz de Belém. Para o efeito temos as 
lanternas para levar esta Luz que vem da Gruta de Belém.  
VELAS DA CARITAS: associámo-nos à Cartitas na 
operação de solidariedade pelos mais pobres do país: “10 
Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Cada vela custa 
2€ que será totalmente entregue na Caritas. Participem! 
 

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS: no dia 8 de dezembro, Festa da 
Imaculada Conceição, na Eucaristia das 11h15, faremos o 
ritual da bênção das Mães Grávidas. Pedimos que, 
juntamente com os pais, se inscrevam na sacristia, no 
cartório paroquial, por telefone (252314279/962740769), no 
atendimento paroquial ou através do mail da paróquia.  


