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Mensagem
A Caminhada de Advento e
Natal deste ano está centrada
no Presépio. Vamos viver “o
Natal como Festa do Encontro
e anúncio de alegria para
todos”. Durante o tempo de
Advento iremos, em cada
semana, levar “o nosso presente
para Jesus”.
O mistério do Natal interpela
e mexe connosco. Maria e
José, encontraram as portas
fechadas e puseram Jesus
numa manjedoura, «por não
haver lugar para eles na
hospedaria»(Lc2,7). Jesus nasce
rejeitado por alguns e na
indiferença da maioria. Esta
indiferença
pode
reinar
também hoje, quando o Natal
se torna uma festa onde os
protagonistas somos nós, em
vez de ser Ele; quando as
luzes do comércio põem na
sombra a luz de Deus; quando
nos afanamos com as prendas
e ficamos insensíveis a quem
está marginalizado. Cabe-nos
a nós, cristãos, reinventar o
espírito do Natal, como festa
que não acontece quando o
homem quer, mas porque
Deus quis, porque Deus
sempre quer vir ao nosso
encontro. Neste Advento
vamos ao encontro dos irmãos
e ao encontro de Jesus no
presépio oferecendo-Lhe com
alegria os nossos “presentes”.

O vosso Pároco,
Pe Manuel Dinis

Solenidade da Imaculada Conceição
da Virgem Maria
Na solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, a
Igreja celebra e dá graças a Deus
pelo privilégio da Imaculada
Virgem Maria, concebida sem
pecado original. Cheia de graça
e de beleza, com a obediência do
seu "Sim" incondicional, abriunos o caminho da salvação.
Com Maria acolhemos, com um
coração
pobre,
aberto
e
disponível, o dom do Verbo de
Deus que vem ao encontro da
humanidade para viver entre
nós. Assim, somos convidados a
equacionar o tipo de resposta
que damos aos desafios de Deus.
Ao propor-nos o exemplo de
Maria de Nazaré, a liturgia
convida-nos a acolher, com um
coração aberto e disponível, os
planos de Deus para nós e para o
mundo.
(continua na página 3)

Ceia de Natal
dos Sós
Este ano a tradicional “Ceia de Natal
dos Sós” da nossa Paróquia, vai
realizar-se no dia 14 de Dezembro às
19:30 no Centro Pastoral Paroquial.
Podem participar todas as pessoas
que vivam sós independentemente
das suas condições económicas. Para
tal basta se inscreverem junto de
qualquer um dos membros da Cáritas
ou na Sacristia.

Advento: tempo que restitui a esperança!
O Advento é um tempo de preparação, de alegria
e de esperança na vinda do Senhor. Somos
convidados a preparar-nos interiormente, através
da oração mais profunda e atenta, numa abertura
de coração que nos incentiva a deixar caminhos
tortuosos e a procurar aqueles que nos levam à
compreensão, ao amor, à fraternidade e à paz.
Assim aguardamos, com mais interioridade, a
vinda do nosso Deus que é amor e chega até nós,
feito menino, num coração de criança.
Maria, Nossa Senhora e João Baptista são duas
grandes figuras que se apresentam como modelos
de Fé, Esperança e Confiança, e nos podem
ajudar a preparar o coração, numa atitude de
alerta constante e atenção permanente nesta
espera da vinda do Salvador. Eles souberam
escutar, acolher e transmitir, com a vida, a
Palavra de Deus. Nós somos convidados a fazer
como eles. Na Sagrada Escritura encontramos
Deus presente que nos interpela; encontramos o
sublime e o transcendente de mãos dadas com a
simplicidade comunicativa de um Deus próximo
e familiar. Levemos Deus a passear pelos
caminhos da nossa vida, de modo a encontrar
Deus em todas as coisas e todas as coisas em
Deus, pois a natureza é um livro aberto, uma
exposição grandiosa e variada das obras de Deus
que devemos rezar.
A oração são momentos de forte encontro
pessoal com Deus que se faz presença no mais
fundo do nosso coração, pois rezar não é só falar
com Deus é, sobretudo, escutá-lO. Esta união de
relação com Deus incentiva-nos a escutar
profundamente o outro e leva-nos a um
compromisso pessoal e comunitário de conversão
e renovação pois, a nossa oração-relação com
Deus, a familiaridade com Ele é porta-voz do
nosso estilo de vida que deve ser como que uma
esponja que se deixa embeber na água viva do
próprio Deus.
A partilha de grupo é muito enriquecedora, pois
Deus faz-se presença no meio de nós, quando
nos reunimos em seu nome. No Evangelho Jesus
diz: “Onde estiverem dois ou três reunidos em

meu nome Eu estou no meio deles”. (Mt 18,1920). A oração de intimidade com Deus será,
portanto, uma forma de escutar os apelos que o
próprio Deus suscita dentro de nós. É preciso
renascer na nossa vida de oração-relação com
mais esperança, porque o contacto com Deus
não pode gerar derrotismo pessimista. Para ter
esta relação pessoal com Jesus é necessário
conhecê-lO. Uma amizade não se improvisa, não
se provoca automaticamente: prepara-se, cultivase, alimenta-se…
O essencial da oração-relação com Deus está na
adesão da nossa vontade à Sua Vontade Divina.
Ela orienta-nos, inevitavelmente, para o
dinamismo e eficácia na acção. Oração e acção
encontram-se mutuamente ligadas. Ela dá-nos
uma outra visão sobre a missão a realizar. Isto
acontece quando, voluntariamente entregamos o
mais profundo do nosso ser nesta relação íntima
com Jesus Cristo. É por Jesus que temos acesso
ao Pai num mesmo Espírito. Só o verdadeiro
encontro-relação com Deus pode reanimar,
purificar e fortificar o amor que nos permite
rezar a vida:
Senhor Jesus, que moras no fundo do nosso ser
desperta, no mais íntimo do coração, o desejo de
Te encontrar nos irmãos, nos acontecimentos do
dia-a-dia, nos bons e menos bons, que geram em
nós tristeza, ansiedade, desavenças, alegria, bemestar, paz, harmonia, felicidade…
http://www.p-conceicaoporto.org/AnoPast/AP2011/T201102.htm

Solenidade da Imaculada
Conceição da Virgem Maria

“O Meu Presente
para Jesus”
Caminhada de Advento-Natal 2018
O Natal, como Festa do Encontro e
anúncio de alegria para todos!

Maria, Mãe de ternura e de misericórdia, é figura e
modelo da Igreja. Ela é a “Porta da Misericórdia” que nos
conduz a experimentar a misericórdia divina sempre maior
que o nosso pecado. Recebeu tudo de graça. Deus deu-lhe
muito. Ela acolheu tudo. Por isso é a cheia de graça. É a
Imaculada desde a sua Conceição. É este o mistério que
celebramos, hoje. Nossa Senhora é o prodígio da graça
divina. Nos mistérios gloriosos nós contemplamos a sua
ascensão aos céus e a sua coroação como Rainha do Céu e
a glória de todos os santos.
No dia 8 de Dezembro comemoramos este mistério da sua
Imaculada Conceição, ela é a Porta da Misericórdia. Como
explica o concílio, ela como a mulher do apocalipse não
nos deixa sós, mas assiste-nos na constante luta contra as
forças do mal. De facto, depois de elevada aos céus não
abandonou esta missão salutar. O seu amor de mãe cuida
dos irmãos de seu filho que ainda peregrinam e se
debatem em perigos e angústias até que sejam conduzidos
até à pátria feliz. Por isso, a Santíssima Virgem Maria é
invocada na Igreja com os títulos de advogada,
auxiliadora, amparo e medianeira. É realmente, o modelo
da fé e da correspondência à graça na sua total
disponibilidade. Ela manifesta-a no momento da
anunciação, “eis a escrava, faça-se!”. S. Lucas diz: “feliz
de ti que acreditaste”. E no magnificat, ela reconhece “o
todo poderoso fez em mim maravilhas”. Nas Bodas de
Caná, ela recomenda-nos “fazei tudo o que Cristo vos
disser”. E ela nada mais tem a dar senão o seu Filho. Junto
à cruz, estamos lembrados, que Jesus dirigindo-se a João
diz “eis a tua mãe” e acrescenta o evangelista, a partir
daquela hora, o discípulo predileto, São João, recebeu-a
em sua casa. E nós para sermos discípulos missionários,
como nos recomenda o Papa, temos de fazer de Nossa
Senhora “de casa”. Não podemos ser discípulos
missionários se Nossa Senhora não é de casa.
Que Maria, a Imaculada Conceição, por todos interceda e
a todos abençoe, ilumine e proteja!

Este será o principal desafio da Caminhada
desta ano: que nos sintamo-nos desafiados a
promover uma verdadeira cultura do
encontro de modo simples, como fez Jesus:
não só vendo, mas olhando, não apenas
ouvindo, mas escutando, não só se
cruzando com as pessoas mas detendo-se
com elas, deixando-se arrebatar pela
compaixão. O nosso grande desafio é criar
uma cultura do encontro, que alente cada
pessoa e cada grupo a partilhar a riqueza
das suas tradições e experiências, a abater
muros e a construir pontes.
O objetivo da Caminhada centra-se em
convidar e envolver a todos, para vivermos
juntos a alegria do encontro com Cristo!
Assim, todos nós somos convidados a
oferecer o nosso Presente a Jesus:
1.ª semana: Vigai e orai! (nesta semana eu
ofereço a Jesus o Presente da Oração);
2.ª semana: Preparai os caminhos do
Senhor! (nesta semana eu ofereço a Jesus o
Presente do Caminho);
3.ª semana: Que devemos fazer? (nesta
semana eu ofereço a Jesus o Presente da
Partilha);
4.ª semana: Donde me é dado que venha ter
comigo a Mãe do meu Senhor? (nesta
semana eu ofereço a Jesus o Presente de ir
ao encontro do meu irmão).
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Agenda da Catequese

Agenda Paroquial
Dezembro 2018
1 Dez.

- Preparação para Baptismo 1e2 (17:00)
- Oração Taizé: S. Sebastião (21:30)

2 Dez.

- Oração Mariana:
Santuário Nª Sr.ª do Socorro (16:00)

5 Dez.

-

6 Dez.

- Confissões: Igreja Matriz (17:30)
- Exposição e Adoração SS. Sacramento
com a Catequese em geral (19:00)

7 Dez.

- Celebração da Palavra Vespertina:
Imaculada Conceição (18:30)

8 Dez.

- Celebração da Palavra da Imaculada
Conceição: Sobreiro (8:00)
- Celebração da Palavra da Imaculada
Conceição: Igreja Matriz (11:00)

9 Dez.

- Concerto da Filarmonia das Beiras e
coro Inf. e Juvenil de Alitém (18:00)

Dezembro 2018
1 Dez.

- Missa Vespertina:
animada pelo 3ºano de catequese (18:30)

2 Dez.

- Missa Dominical:
participada pelo 8ºano de catequese (11:00)

5 Dez.

Confissões: Misericórdia (16:00)
Missa: Misericórdia (16:30)
Confissões: Santa Cruz (18:00)
Missa: Santa Cruz (18:30)
Missa: S. Marcos (19:30)
Confissões: S. Marcos (20:00)

12 Dez.

- Reunião de Catequistas 1º ano
=Preparação Festa da Avé Maria (21:00)

-

13 Dez.

- Missa: S. Sebastião (19:30)
- Confissões: S. Sebastião (20:00)

6 Dez.

- Exposição e Adoração S.º Sacramento
=Participação da Catequese em geral (19:00)

14 Dez.

- Ceia dos Sós (19:30)

8 Dez.

- Celebração da Palavra Vespertina:
animada pelo 4º ano de catequese (18:30)

16 Dez.

- Confissões: Sobreiro (9:00)

- Celebração da Palavra Dominical:
participada pelo 6º ano de catequese (11:00)

22 Dez.

- Missa Vespertina: Festa da Avé Maria,
Bênção das Grávidas e
celebração dos 10 Milhões de Estrelas:
dinamizada pela Cáritas (18:30)

23 Dez.

- Confissões: Igreja Matriz (9:30)
- Missa Dominical
com Bênção das Grávidas (11:00)

24 Dez.

- Missa do Galo (24:00)

25 Dez.

- Missa de Natal: Sobreiro (8:00)
- Missa de Natal: Igreja Matriz (11:00)

29 Dez.

- Missa Vespertina (18:30):
animada pelo Agrup. de Escuteiros

30 Dez.

- Bênção das Famílias na Missa (11:00):
Bodas de Aniversário 1/25/50/60 anos

9 Dez.
13 Dez.

15 Dez.

- Reunião com os Pais do 1º ano:
=Preparar a Festa da Avé Maria (21:00)
- Ensaio das crianças do 1º ano:
preparar a Festa da Avé Maria (16:30)
- Missa Vespertina:
animada pelo 2º ano de catequese (18:30)
- Encontro
=avaliação/convívio dos Estagiários (19:30)

16 Dez.

- Missa Dominical:
participada pelo 9º ano de catequese (11:00)

22 Dez.

- Missa Vespertina: Festa da Avé Maria
e Bênção das Grávidas (18:30)

Confissões: S. José (18:00)
Missa: S. José (18:30)
Missa: Santa Isabel (19:30)
Confissões: Santa Isabel (20:00)

