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25 de Novembro a 2 de Dezembro de 2018 
 

 

5ª FEIRA 
29 NOVEMBRO 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

 

 

6ª FEIRA 

30 NOVEMBRO 

=> Atendimento nos Serviços Paroquiais das 17.00 às 18.00 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 
 

 

SÁBADO 

1 DEZEMBRO 

=> Reunião de Baptismos no Centro Paroquial às 17.00 

 Missa Vespertina na Igreja Matriz às 18.30 

    -Animada pelo 3º Ano de Catequese 

=> Oração Taizé na Igreja de S. Sebastião às 21.30 
 

 

DOMINGO 

2 DEZEMBRO 

I DOMINGO DO ADVENTO 

INÍCIO DO ANO C 

 Missa no Sobreiro às 8.00 

 Missa na Igreja Matriz às 11.00 

    -Participada pelo 8º ano de catequese 

=> Oração Mariana no Santuário de Nª Senhora do Socorro às 16.00 
 
 
 
 

A  V  I  S  O  S     G  E  R  A  I  S 
 

 AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS: Conselho de Pais na próxima sexta-feira, na Sede, às 21.00. 
 

 

 JANTAR DOS SÓS: Vai realizar-se na 6ª feira, dia 14 de Dezembro, às 19.30, um Jantar/convívio 

com todas as pessoas que vivem sós e se inscrevam junto da Cáritas ou na Sacristia. 
 

 

 CÁRITAS - ”DEZ MILHÕES DE ESTRELAS”:  
O compromisso com a Paz no Mundo é na missa Vespertina de Sábado, dia 22 de Dezembro. 

 

 

 BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS:  Na Missa Vespertina do dia 22 de Dezembro, haverá a bênção das 

Mulheres Grávidas. Passemos a palavra em forma de convite para que aquelas que estão para ser 

mães possam receber uma bênção especial nesta celebração. 
 

 

 FESTA DAS FAMÍLIAS E BODAS MATRIMONIAIS: 
Domingo da Sagrada Família (30/Dezembro), vai realizar-se na missa das 11 h a celebração das 

Bodas Matrimoniais de 1, 25, 50, 60 e mais anos de matrimónio. Os casais interessados devem 

fazer a inscrição o mais breve possível, para garantirmos uma lembrança personalizada para todos. 
 

 

 CAMINHADA DE ADVENTO/NATAL: “O meu Presente para Jesus”. 

No próximo fim de semana iniciamos o Tempo de Advento em que iremos preparar “o Natal, 

como Festa do Encontro e anúncio de alegria para todos!” 

Na Igreja além do presépio, será colocada uma réplica do Cartão/Postal de Natal que será 

distribuído por toda a comunidade para ser completado por cada pessoa ao longo do Advento com 

autocolantes. Também será colocada uma coroa do advento com 4 velas e ainda 4 presentes em 

formato de caixa. Em cada semana serão colocados, nestas caixas, os “presentes” com as 

orações/frases que cada um de nós escrever, e que resultam da caminhada de cada semana. Nas 

eucaristias serão distribuídos os autocolantes e as orações para o momento de acender a coroa do 

Advento e/ou luzes do presépio. Façamos em nossas casas uma coroa do advento junto ao presépio. 

Em cada semana do Advento serão lançados desafios à comunidade de acordo com a mensagem 

Litúrgica de cada Domingo. No Cartão/Postal distribuído irá a oração para a noite/dia de Natal. 


