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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 “Erguei-vos e 
levantai a cabeça”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.
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Seg. 29 07h30 Vasco Rodrigues da Rocha, m.c. Filhos 

Ter. 30 19h30 Teresa Dias, Marido e familiares, m.c. Balbina Dias 

Qua. 01 07h30 Maria de Barros e Marido (Aniv.), m.c. Família 

Qui. 02 19h30 Joaquim da Silva Pereira, m.c. Maria de Lurdes de Barros Ferreira 

Sex. 03 21h00 Maria Custódia Pinheiro e marido (Aniv.), m.c. Família 

Sáb. 04 19h30 Padre Abílio Gomes Correia, Rosa Fernandes e Família, m.c. José 

Antunes e Esposa; António da Silva Gonçalves e Esposa, m.c. 

Família; António Rodrigues Mota e Esposa, m.c. Os filhos; 

Domingos Vieira Torres e Família, m.c. Maria Torres; Glória 

Antunes da Cunha, m.c. José Esteves Fernandes; Jerónimo 

Gonçalves Vilaça, m.c. Mário Jerónimo da Silva Vilaça; José Maria 

Ferreira e Esposa (Aniv.), m.c. Maria de Lurdes de Barros Ferreira; 

Manuel Rodrigues e Esposa, m.c. Os filhos; Maria Conceição 

Gonçalves e Familiares, m.c. Joaquim Dias Oliveira e Familiares; 

Maria de Lurdes Rodrigues Rocha, m.c. Teresa de Jesus Rocha 

Fernandes; Maria Manuela Vieira Pereira e mãe Maria Aurora 

Vieira, m.c. Família; Maria Pereira Marques, m.c. Filho; Priscila 

Maria da Silva Barroso, m.c. Maria de Lurdes Oliveira da Silva  

Dom. 05 09h00 Irmãos vivos e falecidos da Senhora do Rosário, m.c. Confraria 

  

 

EPM. Nos dias 04 e 05 de dezembro realiza-se, em São Lázaro, um Encontro de 

Preparação para o Matrimónio. Relembro que todos os noivos, antes da marcação do 

seu matrimónio, deveriam participar num destes encontros. 

 

ORAÇÃO VOCAÇÕES. No dia 02 de dezembro, o momento mensal de Oração pela Vida 

e pelas Vocações será na Igreja Nova de Gualtar às 21h15. Convido particularmente os 

adolescentes e jovens a participar neste momento. 

 

BANCO ALIMENTAR.  Entre os dias 27 de Novembro e 5 de Dezembro poderá doar 

alimentos ao Banco Alimentar Contra a Fome de Braga (BACF) de duas formas: online, 

no site www.alimentestaideia.pt, ou através de vales, nos supermercados. 

 

REUNIÕES DE PIEDADE. Enquanto se mantiver o estado de pandemia, o CNE celebrará 

a reunião de piedade na eucaristia das primeiras sextas-feiras, permitindo assim a 

participação de todos os elementos do agrupamento. Por esse motivo, e enquanto se 

mantiver a presente situação, a eucaristia desse dia será às 21 horas. 

 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS. Como angariação de fundos para as suas atividades, no dia 

05 de Dezembro, a Comissão de Festas de São Sebastião organiza o Dia Gastronómico 

com venda de papas de sarrabulho em regime de take-way. Da mesma forma, no 

domingo seguinte, dia 12 de Dezembro, será a vez do nosso agrupamento de escuteiros, 

proceder também à venda de papas de sarrabulho. 

Agenda Paroquial 

02.12 

. Oração Vida e Vocações 

(Gualtar), 21H15 
03.12 

. Reunião de Piedade 
CNE, 21H00 

04.12 
. EPM (São Lázaro) 

. Festa do Acolhimento 

1º Ano 
05.12 

. EPM (São Lázaro) 
06.12 

. Dia Gastronómico 

(Com. Festas São 
Sebastião) 

12.12 
. Adoração ao 

Santíssimo, 15H30 
. Bênção das Grávidas 

(Sé), 11H00 

18.12 
. APE Festival de Natal 

19.12 
. Festa de Natal CNE 

25.12 

. Presépio Movimentado 
26.12 

. SAGRADA FAMÍLIA 

. Presépio Movimentado 

. Recital de Natal GCJ 

29.12 
. Encontro com Deus: 

Oração Interparoquial 


