
Dezembro: o mês a fechar o

ano com chave de ouro:

Advento, Natal de Jesus,

Sagrada Família, Imaculada

Conceição de Nossa Senhora…

O Natal tem uma especial

atenção e relevância em nós e

na nossa sociedade de forma a

que até enfeitamos as casas,

damos e recebe-mos presentes

e fazemos uma série de tantas

outras coisas. Mas tudo o que

fizermos deve lembrar e honrar

a Cristo. Jesus é o centro e a

pessoa mais importante no

Natal, assim como é também

no ano novo, na Páscoa e em

todos os dias da nossa vida. O

Natal é a oportunidade de

celebrarmos o nascimento de

Jesus mas também a presença

d’Ele connosco todos os dias.

Para nós, cristãos, não faz

sentido um Natal sem Jesus. E

temos a responsabilidade de

transmitir aos mais novos o

verdadeiro sentido do Natal.

Lanço o desafio a que nenhuma

criança falte, este ano, à Festa

do Nascimento de Jesus. Para

as mais pequeninas usemos a

comparação com os nossos

“aniversários” e chamemos de

“Aniversário de Jesus”.

O Natal sem Crianças

ensina as crianças a viverem

sem Jesus! Pais e avós, não

deixem os vossos “pequeninos”

fora da Festa do Natal de Jesus.

A bênção do Senhor para

todas as nossas famílias.

O vosso Pároco,

Pe Manuel Dinis Tavares
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Mensagem

O Natal é considerado uma das

festas do cristianismo mais reconhe-

cidas em todo o mundo. No dia 25 de

dezembro, data em que se comemora o

nascimento do Menino Jesus, famílias,

amigos e parentes se reúnem para

trocarem presentes, montarem uma

decoração temática, e realizar uma

grande Ceia. Mas qual é o verdadeiro

significado do Natal?

O “espírito do Natal” paira

sobre o ar todos os anos no mês de

Dezembro! Todos se preparam para esta

grande festa de alegria, festa de troca-

de-presentes, da roupa nova, das luzes,

das lojas enfeitadas, das árvores

iluminadas, e tantas outras coisas.

Natal de Jesus

É difícil ficar sem perceber que o “natal” chegou! Pois tudo ao nosso redor

anuncia a chegada do Natal. Não esqueçamos a “ceia de natal”, momento

especial em que todas as famílias desfrutam de momentos de muita alegria

e outras de grande euforia, afinal a “noite de natal” é para festejar pela

noite dentro. “Jingle bells, jingle bells!” Não esqueçamos o “pai natal”! O

simpático velhinho que “distribui e dá presentes” para todas as crianças.

Ah! Pai natal, como tu lembras o natal! E o natal sem pai natal, não é natal!

Não tem graça, não tem alegria, não tem presentes, não tem dádivas, pois o

pai natal é o símbolo máximo do natal.

E Jesus!? Sim, e o Senhor Jesus Cristo!? Não é o seu natal que

comemoramos!? Se bem olharmos ao nosso redor, seja em casa, nas ruas,

nas cidades, na mídia, todas as verdades anteriores desta reflexão são bem

aplicadas, mas a figura e a pessoa do Senhor Jesus é quase imperceptível,

pois há muito tempo que o natal que comemoramos não é mais o natal de

Jesus e sim o natal do desenfreio do nosso egoísmo, da autossatisfação, do

nosso paladar, dos nossos desejos e da nossa hipocrisia religiosa. Vamos

passar mais um natal sem Jesus, sem Ele ser celebrado e adorado em

espírito e em verdade, pois até nas nossas Igrejas e nas nossas celebrações

há um crescente de desconhecimento bíblico. O problema está em Jesus

estar cada vez mais fora e o mundano estar cada vez mais dentro, tomando

lugar nas nossas celebrações. E o tão famoso “espírito de natal” está cada

dia tomando uma forma de “espírito mundano” e não de Deus.

Que neste natal celebremos e adoremos verdadeiramente Jesus

nas nossas casas, Igrejas, trabalhos e em todos os lugares.



II Domingo do Advento – Ano A (4 de Dezembro de 2022)

A liturgia deste domingo convida-nos a despir esses valores efémeros e egoístas a
que, às vezes, damos uma importância excessiva e a realizar uma revolução da
nossa mentalidade, de forma a que os valores fundamentais que marcam a nossa
vida sejam os valores do “Reino”.
Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um enviado de Deus, da
descendência de David, sobre quem repousa a plenitude do Espírito de Deus; a sua
missão será construir um reino de justiça e de paz sem fim, de onde estarão
definitivamente banidas as divisões, as desarmonias, os conflitos.
No Evangelho, João Baptista anuncia que a concretização desse “Reino” está muito
próxima… Mas, para que o “Reino” se torne realidade viva no mundo, João convida
os seus contemporâneos a mudar a mentalidade, os valores, as atitudes, a fim de
que nas suas vidas haja lugar para essa proposta que está para chegar… “Aquele
que vem” ( Jesus) vai propor aos homens um batismo “no Espírito Santo e no fogo”
que os tornará “filhos de Deus” e capazes de viver na dinâmica do “Reino”.
A segunda leitura dirige-se àqueles que receberam de Jesus a proposta do “Reino”:
sendo o rosto visível de Cristo no meio dos homens, eles devem dar testemunho
de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os
irmãos mais débeis, a exemplo de Jesus.

III Domingo do Advento – Ano A (11 de Dezembro de 2022)
A liturgia deste domingo lembra a proximidade da intervenção libertadora de Deus
e acende a esperança no coração dos crentes. Diz-nos: “não vos inquieteis; alegrai-
vos, pois a libertação está a chegar”.
A 1ª leitura anuncia a chegada de Deus, para dar vida nova ao Povo, para o libertar
e para o conduzir, num cenário de alegria e de festa, para a terra da liberdade.
O Evangelho descreve-nos, de forma bem sugestiva, a ação de Jesus, o Messias
(esse mesmo que esperamos neste Advento): Ele irá dar vista aos cegos, fazer com
que os coxos recuperem o movimento, curar os leprosos, fazer com que os surdos
ouçam, ressuscitar os mortos, anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da
paz chegou. É este quadro de vida nova e de esperança que Jesus nos vai oferecer.
A 2ª leitura convida-nos a não deixar que o desespero nos envolva enquanto
esperamos e aguardarmos a vinda do Senhor com paciência e confiança.

IV Domingo do Advento – Ano A (18 de Dezembro de 2022)
A liturgia deste domingo diz-nos, fundamentalmente, que Jesus é o “Deus-
connosco”, que veio ao encontro dos homens para lhes oferecer uma proposta de
salvação e de vida nova.
Na 1ª leitura, o profeta Isaías anuncia que Deus não abandona o Povo e que quer
percorrer com ele o caminho da história. É n’Ele que devemos colocar a nossa esperança.
O Evangelho apresenta Jesus como a incarnação viva desse “Deus connosco”, que
vem ao encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta de salvação.
Contém, naturalmente, um convite implícito a acolher de braços abertos a
proposta que Ele traz e a deixar-se transformar por ela.
Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve resultar o
testemunho: tendo recebido a Boa Nova da salvação, os seguidores de Jesus devem
levá-la a todos os homens e fazer com que ela se torne uma realidade libertadora
em todos os tempos e lugares.



Solenidade da Imaculada Conceição – Ano A (8 de Dezembro de 2022)

Na Solenidade da Imaculada Conceição ao propor-se 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.
A 2ª leitura garante-nos que Deus tem um projeto de vida plena, verdadeira e total
para cada homem e para cada mulher, um projeto que desde sempre esteve na
mente do próprio Deus. Esse projeto, apresentado aos homens através de Jesus
Cristo, exige de cada um de nós uma resposta decidida, total e sem subterfúgios.
A 1ª leitura mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acontece
quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de
orgulho e de autossuficiência… Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a
trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte.
O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de
Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência e preferiu
conformar a sua vida, de forma total e radical, com os planos de Deus. Do seu “sim”
total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo.

Festa da Sagrada Família – Ano A (30 de Dezembro de 2022)
A liturgia deste dia propõe-nos a família de Jesus, como exemplo e modelo das
nossas famílias. As leituras dão indicações para nos ajudar a construir famílias
felizes, que sejam espaços de encontro, partilha, fraternidade e amor verdadeiro.
O Evangelho apresenta uma catequese sobre Jesus e a missão que o Pai lhe
confiou; mas, sobretudo, propõe-nos o quadro de uma família exemplar – a família
de Nazaré. Nesse quadro há duas coordenadas que são postas em relevo: trata-se
de uma família onde existe verdadeiro amor e verdadeira solidariedade entre os
seus membros; e trata-se de uma família que escuta Deus e que segue, com
absoluta confiança, os caminhos por Ele propostos.
A 2ª leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos que
vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse amor deve atingir todos os
que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas
atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.
A 1ª leitura apresenta algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais…
É uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda leitura.

Natal – aniversário ou memorial ?
Quando a Igreja celebra as 5 festas do Natal, ela quer celebrar não o aniversarinho
do menininho Jesus… O que se faz é tornar presente para nós, na força do Espírito
Santo, a graça da vinda de Cristo! Celebrando a liturgia do Natal, o acontecimento
do passado torna-se presente no hoje da nossa vida! Na liturgia do Natal a Igreja
não diz: “Há dois mil anos nasceu Jesus”! Nada disso! O que se diz é: “hoje nasceu o
Salvador do mundo, desceu do céu a verdadeira paz!”. Em Jesus, tudo quanto Deus
sonhou para nós se realizou de modo pleno, único, absoluto, completo e definitivo!
Então, celebrando as santas festas do Natal, celebramos a Manifestação do
Salvador no nosso hoje, na nossa vida, no nosso mundo! A liturgia tem essa
característica: na força do Santo Espírito torna presente realmente, de verdade,
aquele acontecimento ocorrido no passado. Não é uma repetição do
acontecimento, nem uma recordação! É, ao invés, aquilo que a Bíblia chama de
memorial, isto é, tornar presente os atos de salvação de Deus!



Agenda do mês de Dezembro de 2022

1-Dez 5ª

17.30 Confissões
Igreja Matriz18.30 Missa na Igreja Matriz

19.00 Exposição e Adoração ao Santíssimo Sacramento

2-Dez 6ª

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

21.00 Encontro de Formação de Adultos Centro Paroquial

II Semana do Advento - ano A Cristo salva todos os homens  «Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus»

3-Dez Sáb.

17.00 Preparação para o Baptismo (Encontro 1 e 2) Centro Paroquial

17.00 Missa Vespertina (Liturgia 6ºano, Atividades 5º ano)
Igreja Matriz

18.30 Missa Vespertina com Actividades do 7º ano da catequese

4-Dez Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa Dominical (Liturgia 9ºano, Atividades 10º ano)
Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical com Entrega do Acto de Contrição ao 3º ano da catequese

16.00 Oração Mariana Campal no Santuário de Nossa Senhora do Socorro Nª Srª do Socorro

18.00 Concerto da Filarmonia das Beiras Igreja Matriz

Solenidade da Imaculada Conceição

7-Dez 4ª
18.30 Missa Vespertina da Solenidade da Imaculada Conceição

Igreja Matriz
21.00 Encontro com o Pároco: Partilha do tempo de Formação e Ministério

8-Dez 5ª
08.00 Missa da Solenidade da Imaculada Conceição Igreja de S. Gonçalo

11.00 Missa da Imaculada Conceição (Aniv. 25 anos de Ordenação Sacerdotal do Pároco) Igreja Matriz

9-Dez 6ª

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

19.30 8º Encontro de Preparação para o Sacramento do Crisma Centro Paroquial

III Semana do Advento - ano A «Deus vem salvar-nos»» «És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»

10-Dez Sáb.
17.00 Missa Vespertina (Liturgia e Atividades 4º ano)

Igreja Matriz
18.30 Missa Vespertina 

11-Dez Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa Dominical (Liturgia 8ºano, Atividades 7º ano)
Igreja Matriz

11.00 Missa Dominical 

14-Dez 4ª

18.00 Confissões na Igreja de Santa Cruz antes da Missa
Igreja de Santa Cruz  

18.30 Missa na Igreja de Santa Cruz  

19.30 Missa na Igreja de S. Marcos
Igreja de S. Marcos

20.00 Confissões na Igreja de S. Marcos depois da Missa

15-Dez 5ª

18.00 Confissões na Igreja Matriz antes da Missa
Igreja Matriz

18.30 Missa na Igreja Matriz

19.30 Missa na Igreja de S. Sebastião
Igreja de S. Sebastião

20.00 Confissões na Igreja de S. Sebastião depois da Missa

16-Dez 6ª

17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

19.30 Jantar dos Sós Centro Paroquial

IV Semana do Advento - ano A «A virgem conceberá» Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David

17-Dez Sáb.
17.00 Missa Vespertina (Liturgia e Atividades 2º ano)

Igreja Matriz
18.30 Missa Vespertina com a Manisfestação Pública dos 10 Milhões de Estrelas

18-Dez Dom.

08.00 Missa Dominical Igreja de S. Gonçalo

09.00 Missa Dominical (Liturgia 5ºano, Atividades 6º ano)
Igreja Matriz

11.00 Missa com Entrega da Avé Maria ao 1º ano e Bênção das Grávidas

21-Dez 4ª

18.00 Confissões na Igreja de S. José antes da Missa
Igreja de S. José

18.30 Missa na Igreja de S. José  

19.30 Missa na Igreja de Santa Isabel
Igreja de Santa Isabel

20.00 Confissões na Igreja de Santa Isabel depois da Missa

22-Dez 5ª

18.00 Confissões na Igreja Matriz antes da Missa
Igreja Matriz

18.30 Missa na Igreja Matriz 

19.30 Missa na Igreja de S. Gonçalo 
Igreja de S. Gonçalo

20.00 Confissões na Igreja de S. Gonçalo depois da Missa

23-Dez 6ª
17.00 Atendimento nos Serviços Paroquiais Serviços Paroquiais

18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

Natal do Senhor - ano A   «O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós»

24-Dez Sáb. 24.00 Missa do Galo (Grupos Corais das 17.00/18.30/09.00) Igreja Matriz

25-Dez Dom.
08.00 Missa de Natal Igreja de S. Gonçalo

11.00 Missa de Natal (Coro Paroquial Litúrgico) Igreja Matriz

29-Dez 5ª 18.30 Missa na Igreja Matriz Igreja Matriz

Festa da Sagrada Família - ano A ” Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto”

30-Dez 6ª 18.30 Missa na Igreja Matriz com a Bênção das Famílias e Bodas Matrimoniais Igreja Matriz

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus (Tempo de Natal) - ano A «Encontraram Maria, José e o Menino.»

31-Dez Sáb. 18.30 Missa Vespertina da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus Igreja Matriz


