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CCaammiinnhhaaddaa  ddaa  FFéé  
  

O Advento é o período das quatro semanas anteriores ao Natal, durante o qual a 
Igreja nos convida a preparar a festa, chamando-nos à oração e a gestos de amor 
a Deus e ao próximo. Durante o Advento, Jesus vem despertar as nossas 
capacidades de amor, de oração, de confiança em Deus, de bondade e de 
solidariedade que por vezes estão adormecidas no fundo de cada um. Ele vem 
despertar em nós o amor a Deus e o amor ao próximo. Vem despertar em nós a 
alegria de sermos amados por Deus. Neste Advento, em que celebramos o Ano da 

Fé, encontrámos na CCoorrooaa  ddaa  FFéé11 e no CCaalleennddáárriioo//PPrreessééppiioo  ddoo  AAddvveennttoo22 
formas de preparar com esperança e fé os corações dos nossos catequizandos e 
das suas famílias para a vinda de Jesus. 
 

                                                                                                    CCoorrooaa  ddaa  FFéé  
 

A coroa do advento é formada por uma grande 
quantidade de símbolos, simples e dinâmicos. A 
construção de uma coroa do advento, na igreja e em casa 
dos catequizandos, convida-nos a compreender a sua 
simbologia e a aprofundar a preparação da vinda de 
Jesus.  

  

AA  ssiimmbboollooggiiaa  ddaa  ccoorrooaa  
 

A ccoorrooaa significa dignidade, honra, grandeza, alegria, vitória. É a “coroa dos 
eleitos”. Uma coroa é usada em diversas ocasiões: a noiva no casamento, as 
crianças em certas festas, na sepultura como sinal de uma vida plena. A coroa de 
Advento significa também a plenitude dos tempos. A sua ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr indica a 
perfeição, a plenitude a que devemos aspirar na nossa vida de cristãos. O círculo 
não tem princípio, nem fim! É sinal do amor de Deus que é eterno, sem princípio 
nem fim, e também do nosso amor a Deus e ao próximo que nunca deve 
terminar. Além disso, o círculo dá uma ideia de “elo”, de união entre Deus e as 
pessoas, como uma grande “Aliança”. Os rraammooss  vveerrddeess significam o lado 
senhorial de Cristo sobre a vida e a natureza, dons de Deus. Verde é a cor da vida 
e da esperança. Deus oferece-nos a sua graça, o seu perdão misericordioso e a 
glória da vida eterna no final da nossa vida. A lluuzz que se acende indica o 
caminho, afasta o medo e fomenta a comunhão. A luz das velas é símbolo de 
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Cristo, luz do mundo, luz da fé. As qquuaattrroo  vveellaass  da coroa simbolizam cada uma 
das quatro semanas do Advento. Acende-se uma vela em cada semana; uma na 
primeira, duas na segunda, três na terceira e quatro na quarta, simbolizando a 
nossa ascensão gradual para a plenitude da luz do Natal. No início, vemos a coroa 
sem luz e sem brilho. Recorda-nos a experiência da escuridão do pecado. À 
medida que se vai aproximando o Natal, vamos acendendo uma a uma as quatro 
velas, representando assim a chegada do Senhor Jesus, luz do mundo, que dissipa 
toda a escuridão, trazendo aos nossos corações a reconciliação tão esperada. 
 

PPaallaavvrraass  ddee  FFéé  
Ao longo do Advento serão entregues a cada catequizando do 5º ao 10º ano 

quatro palavras de fé; VViiggiiaarr, PPaallaavvrraa, CCoonnvveerrssããoo e SSeerrvviiççoo,,  relacionadas 
com o Evangelho de cada um dos domingos. A cada um é pedido, relativamente 

às palavras, a rreeaalliizzaaççããoo  ddee  uumm  ccoommpprroommiissssoo que deverão trazer para a 

Eucaristia e colocar no cceessttoo  ddooss  ccoommpprroommiissssooss  junto à coroa do advento. 
 

CCaalleennddáárriioo  ee  PPrreessééppiioo  ddoo  AAddvveennttoo  
 

Um calendário de atividades que é também um presépio 
para construir a três dimensões é a nossa proposta para 
ajudar as crianças do 1º ao 4º ano de catequese a preparar 
a chegada do menino Jesus. Em cada dia do Advento, as 
crianças são convidadas a pintar e recortar a figura 

correspondente, a cumprir a tarefa ou desenvolver a atitude que aí é proposta e, 
na própria folha, a levantar a respetiva figura. É uma caminhada divertida e cheia 
de cor até ao dia do nascimento de Jesus. É um tempo de espera feito de 
momentos de amor pelo próximo, de partilha e de caridade. É um tempo para as 
crianças prepararem o coração para acolher com alegria o menino Jesus.  
 

A CCaammiinnhhaaddaa  ddaa  FFéé é uma vivência do tempo do Advento que sublinha o papel 
central da família como lugar privilegiado para o crescimento na fé; que reflete 
sobre o mistério da encarnação de Jesus; que anuncia a Boa Nova da vinda de 
Jesus enquanto oportunidade de renovação espiritual e de fé; e celebra o Natal 
do Senhor Jesus na perspectiva da sua essência de luz, renovação e esperança. 
 

CCaammppaannhhaa  ddee  aannggaarriiaaççããoo  ddee  bbeennss  aalliimmeennttaarreess  ee  bbrriinnqquueeddooss  
Neste tempo tão necessitado de amor e solidariedade os catequizandos e as suas 
famílias também são convidados a participar numa campanha de angariação de 
bens para os irmãos carenciados da nossa paróquia. Todos somos convidados a 
um testemunho de caridade proporcionando a quem mais precisa um momento 
de partilha, de alegria e de vivência de fé cristã. 

11ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo    
 (2 a 8 de dezembro) 
 

HHaavveerráá  ssiinnaaiiss  ddee  vviinnddaa  ddee  JJeessuuss..  VViiggiiaaii!!  
“Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua, nas 
estrelas e na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação 
do mar. Os homens, morrerão de pavor, na expetativa do que vai suceder ao 
universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do 
homem numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas 
começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação 
está próxima… Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-
vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem». 
                                                                                      Evangelho de São Lucas 21, 25-36 
 

PPaallaavvrraa  ddee  FFéé::  VVIIGGIIAARR  
Os sinais de fé alertam-nos para o que de bom está para acontecer: a vinda de 
Jesus para a alegria do mundo. 
 

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA    
 

1. DDiiaallooggaarr  ccoomm  FFéé 
Fala com a tua família sobre a palavra VVIIGGIIAARR  e o que esta significa no Advento. 
 

2. AAttiittuuddeess  ddee  FFéé 
Fica atento e vigia à tua volta. Vê quem está triste, sozinho ou com 

dificuldades.  
 Recorta a ppaallaavvrraa  ddee  FFéé e escreve o compromisso que vais concretizar 
durante a semana. 
 Coloca a primeira vela na coroa do advento que irás construir em casa. 
 

3. OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

3.1 RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo:: 
 

Deus da Esperança no tempo da espera,                
Deus da Coragem nas dificuldades,  
Deus da Serenidade no meio do medo,  
Deus da Paz no mundo em guerra,  
Deus da Luz no coração da noite:  
Vem e acende em nós a esperança, a coragem, a serenidade,  
a paz e a luz, para que sejamos sinais vivos da tua presença. 



3.2. PPeeggaa  nnaa  BBííbblliiaa,,  llêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss.. 
 

    Leituras da 1ª semana do Advento 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. PPrreeppaarraaççããoo  ddaa  EEuuccaarriissttiiaa  ddoo  pprróóxxiimmoo  DDoommiinnggoo.. 
 

VVVIIIGGGIIIAAARRR   Traz a ppaallaavvrraa  ddee  fféé onde está escrita a realização do teu 

compromisso semanal e coloca-a no cceessttoo  ddooss  ccoommpprroommiissssooss.. 
 

Traz para o ofertório LLEEIITTEE para que os irmãos carenciados da 
nossa paróquia também acreditem nos sinais do verdadeiro 
Natal. 
 

 

 

 

 

 

22ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
(9 a 15 de dezembro) 
 

PPrreeppaarraaii  oo  ccaammiinnhhoo  aaoo  SSeennhhoorr  
«Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda 
a criatura verá a salvação de Deus».                                    Evangelho de Lucas 3, 1-6 
 

PPaallaavvrraa  ddee  FFéé::  PPAALLAAVVRRAA  
A voz é um recurso que Deus concedeu ao homem, para que ele faça dela a 
melhor utilização. Com a voz podemos fazer maravilhas ou destruir o mundo das 
relações entre as pessoas. 
 

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA    
 

1. DDiiaallooggaarr  ccoomm  FFéé 
Fala com a família sobre a  PPaallaavvrraa e sobre o seu significado e o que esta voz nos 
quer dizer neste Advento. 
 

2. AAttiittuuddeess  ddee  FFéé 
 A PPaallaavvrraa  permite anunciar a Boa Nova, pedir perdão a quem ofendemos, 
acolhermos afavelmente quem nos procura e confortar quem está triste e 
magoado. Que as tuas palavras sejam esta semana sinais de verdadeira esperança 
e fé.  
 Recorta a ppaallaavvrraa  ddee  fféé e escreve o compromisso que vais concretizar 
durante a semana.  
  Coloca a segunda vela na tua coroa do advento. 
 

3. OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

3.1 RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo:: 
 

Senhor Jesus, 
como João Baptista, também eu quero, 
preparar o caminho, endireitar as veredas, 
para que venhas à vida de todas as pessoas. 
Faz do nosso coração o presépio 
onde queres nascer, ser a luz para todos os nossos dias. 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

1º Dom Advento 
02 de dezembro 

Jeremias 
33,14.16 

24 
4-14 

1.ª Tessalonicenses 
3,12-4,2   

Lucas 
21,25-36 

03 de dezembro 
2ª feira 

Isaías 
2,1-5 

121 
1-9 

 
Mateus 
8,5-11 

04 de dezembro 
3ª feira 

Isaías 
11, 1-10 

71 
2-17 

 
Lucas 

10,21-24 

05 de dezembro 
4ª feira 

Isaías 
25,6-10 

22 
1-6 

 
Mateus 

15,29-37 

06 de dezembro 
5ª feira 

Isaías 
26,1-6 

117 
1-27 

 
Mateus 
7,21-27 

07 de dezembro 
6ª feira 

Isaías 
29,17-24 

26 
1-14 

 
Mateus 
9,27-31 

08 de dezembro 
Imaculada Conceição 

Genesis 
3,9-20 

97 
1-4 

Efésios 
1,3-12 

Lucas 
1,26-38 



3.2 PPeeggaa  nnaa  BBííbblliiaa,,  llêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..   
 

      Leituras da 2ª semana do Advento 
Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

2º Dom Advento 
09 de dezembro 

Baruc 
5, 1-9 

125 
1-6 

Filipenses 
1,4-11 

Lucas 
3,1-6 

10 de dezembro 
2ª feira 

Isaías 
35,4-7 

84 
9-14 

 
Lucas 

5,17-26 

11 de dezembro 
3ª feira 

Isaías 
40,1-11 

95 
1-13 

 
Mateus 

18,12-14 

12 de dezembro 
4ª feira 

Isaías 
40,25-31 

102 
1-10 

 
Mateus 

11,25-30 

13 de dezembro 
5ª feira 

Isaías 
41,13-20 

144 
1-13 

 
Mateus 

11,11-15 

14 de dezembro 
6ª feira 

Isaías 
48,17-19 

1 
1-6 

 
Mateus 

11,16-19 

15 de dezembro 
sábado 

Bem Sira 
48,1-11 

79 
2-19 

 
Mateus 

17,10-13 
 

4. PPrreeppaarraaççããoo  ddaa  EEuuccaarriissttiiaa  ddoo  pprróóxxiimmoo  DDoommiinnggoo.. 
 

PPPAAALLLAAAVVVRRRAAA Traz a ppaallaavvrraa  ddee  fféé onde está escrita a realização do teu 

compromisso semanal e coloca-a no cceessttoo  ddooss  ccoommpprroommiissssooss.. 
 

 Traz para o ofertório MMAASSSSAASS para que os irmãos carenciados da 

nossa paróquia também acreditem nos sinais do verdadeiro 

Natal. 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                          

MMiissssaass  ddoo  PPaarrttoo  
 

15 de dezembro no Centro de Oração, Fonte dos Almocreves, às         
19h30min 
16 de dezembro na Capela de São Pedro às 8h. 

 

 

  

33ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo                  
(16 a 22 de dezembro) 
 

QQuueemm  ttiivveerr  dduuaass  ttúúnniiccaass  rreeppaarrttaa  ccoomm  qquueemm  pprreecciissaa..  
“Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: «Que devemos 
fazer?» Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem 
nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mesmo» …. «Não pratiqueis violência 
com ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo». 
                                                                                        Evangelho de São Lucas 3, 10-18 
 

PPaallaavvrraa  ddee  FFéé::  CCOONNVVEERRSSÃÃOO  
Quando alguém nos procura, em busca de auxílio, de que lhes vale sermos apenas 
simpáticos se não agirmos para que encontrem em nós um gesto ou a 
disponibilidade, que vá de encontro às suas necessidades? 
 

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA    
 

1. DDiiaallooggaarr  ccoomm  FFéé 
Fala com a tua família sobre a palavra CCoonnvveerrssããoo  e o que ela significa no 
Advento. 
 

2. AAttiittuuddeess  ddee  FFéé 
 Procura ter uma atitude positiva e age com alegria nas situações que te causam 
desconforto e nas quais podes melhorar e mudar como lavar a louça, levantar a 
mesa, fazer a cama, fazer os trabalhos de casa….  
 Recorta a ppaallaavvrraa  ddee  fféé e escreve o compromisso que vais concretizar 
durante a semana. 
 Coloca a terceira vela na tua coroa do advento. 
 

3. OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

3.1 RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo::      
 

Senhor Jesus,  
como nas leituras de hoje,  
também nós ficamos muito alegres com a notícia da tua vinda.  
Queremos que venhas!  
Queremos que faças do nosso coração a tua casa!  
Como estamos contentes com a tua vinda! Vem depressa, Senhor Jesus! 
 



3.2 PPeeggaa  nnaa  BBííbblliiaa,,  llêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..  
  

        LLeeiittuurraass  ddaa  33ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 

 

 

4. PPrreeppaarraaççããoo  ddaa  EEuuccaarriissttiiaa  ddoo  pprróóxxiimmoo  DDoommiinnggoo.. 
 

CCCOOONNNVVVEEERRRSSSÃÃÃOOO  Traz a ppaallaavvrraa  ddee  fféé, onde está escrita a realização do teu 

compromisso semanal e coloca-a no cceessttoo  ddooss  ccoommpprroommiissssooss. 
 

 Traz para o ofertório AAÇÇÚÚCCAARR,, para que os irmãos carenciados da 
nossa paróquia também acreditem nos sinais do verdadeiro Natal. 

 

JJeessuuss  eessttáá  qquuaassee  aa  cchheeggaarr!! 

PPrreeppaarraa--ttee  ppaarraa  oo  rreecceebbeerr  ccoomm  oo  ccoorraaççããoo  lleevvee  ee  rreeccoonncciilliiaaddoo..  
  

  CCoonnffiissssõõeess:: 20 de dezembro na Capela da São Pedro às 18h00. 

As confissões irão decorrer durante a missa do parto das 19h e, se 
necessário, após a missa. 

 

MMiissssaass  ddoo  PPaarrttoo  
 

Ver o horário das missas do parto no final do caderno. 

  

44ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo        
(23 a 24 de Dezembro) 
 

BBeemm--aavveennttuurraaddaa  aaqquueellaa  qquuee  aaccrreeddiittoouu……  
“Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a 
montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe 
no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre…Bem-aventurada aquela 
que acreditou…”                                                                       Evangelho de São Lucas 1, 39-45 
 

PPAALLAAVVRRAA  DDEE  FFÉÉ::  SSEERRVVIIÇÇOO    
O cristão verdadeiro é aquele que confia em Deus e não põe em causa a Sua 
presença em todos os momentos da vida: os bons e os menos bons. Deve alegrar-
se com os bons e aceitar os menos bons com paciência.  
                    

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  AA  SSEEMMAANNAA  
 

1. DDiiaallooggaarr  ccoomm  FFéé  
Fala com a tua família sobre a palavra SSEERRVVIIÇÇOO e o que ela significa, no Advento. 
 

2. AAttiittuuddeess  ddee  FFéé 
 Serve e ajuda as pessoas sem lhes pedir nada em troca. Acredita no amor de 
Deus e agradece-lhe por tudo o que nos dá.  
 Recorta a ppaallaavvrraa  ddee  fféé e escreve o compromisso que vais concretizar 
durante a semana.  
 Coloca a quarta vela na tua coroa do advento. 
 

3. OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

3.1 RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo:: 
 

A Virgem vai conceber e dar à luz um Filho, 
Que será chamado Emanuel, Deus Connosco. 
O Senhor virá salvar o seu povo!                                  
Senhor Jesus,  
ao chegar a hora de vires a esta nossa terra,  
dizemos-te obrigado por Maria,  
a mulher que disse um sim feliz à tua vinda.  
 Ensina-nos a dizer sempre sim à vontade de Deus. 

 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

3º Dom Advento 
16 de dezembro 

Sofonias 
3,14-18 

Isaías 
12,2-6 

Filipenses 
4,4-7 

Lucas 
3,10-18 

17 de dezembro 
2ª feira 

Genesis 
49,2-10 

71 
2-17 

 
Mateus 
1,1-17 

18 de dezembro 
3ª feira 

Jeremias 
23,5-8 

71 
2-19 

 
Mateus 
1,18-25 

19 de dezembro 
4ª feira 

Juízes 
13,2-7.24-25 

70 
3-17 

 
Lucas 
1,5-25 

20 de dezembro 
5ª feira 

Isaías 
7,10-14 

23 
1-6 

 
Lucas 

1,26-38 

21 de dezembro 
6ª feira 

Cânticos dos Cânticos 
2,8-14 

32 
2-21 

 
Lucas 

1,39-45 

22 de dezembro 
sábado 

1ª Samuel 
1,24-28 

1ª Samuel 
2,1-8 

 
Lucas 

1,46-56 



3.2 PPeeggaa  nnaa  BBííbblliiaa,,  llêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..  
 

    LLeeiittuurraass  ddaa  44ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 
 

 
 
 
 

 

4. PPrreeppaarraaççããoo  ddaa  EEuuccaarriissttiiaa  ddoo  pprróóxxiimmoo  DDoommiinnggoo.. 
 

SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOO  Traz a ppaallaavvrraa  ddee  fféé, onde está escrita a realização do teu 

compromisso semanal e coloca-a no cceessttoo  ddooss  ccoommpprroommiissssooss. 
 

 Traz para o ofertório BBRRIINNQQUUEEDDOOSS  para que as crianças 
carenciadas da nossa paróquia também acreditem nos 
sinais do verdadeiro Natal. 
 

 

 

 

MMiissssaa  ddoo  GGaalloo,,  2244  ddee  ddeezzeemmbbrroo,,  ààss  2211hh  nnaa  ccaappeellaa  

ddee  SSããoo  PPeeddrroo  

  

NNaattaall  ddee  JJeessuuss          
(25 de dezembro) 
 

EEnnccaarrnnoouu  ee  hhaabbiittoouu  ddeennttrroo  ddee  nnóóss..  
«Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu Filho 
primogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O numa manjedoura, porque não 
havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que 
viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O Anjo do Senhor 
aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz; e eles tiveram grande 
medo. Disse-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria 
para todo o povo: nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo 
Senhor». Imediatamente juntou-se ao Anjo uma multidão do exército celeste, 
que louvava a Deus, dizendo: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados».                                            Evangelho de São Lucas 2, 6-14 
 

PPaallaavvrraa  ddee  FFéé::  EEnnccaarrnnaaççããoo  
CCeelleebbrreemmooss  oo  NNaattaall::  JJeessuuss  nnaasscceeuu!!            
 

CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO  PPAARRAA  OO  DDIIAA  DDEE  NNAATTAALL  
 

1. DDiiaallooggaarr  ccoomm  FFéé 
Fala e reflete com a tua família sobre a palavra EEnnccaarrnnaaççããoo  de Jesus e sobre tudo 
o que ela trouxe ao mundo. 
 

2. AAttiittuuddeess  ddee  FFéé 
 CCeelleebbrraa  oo  nnaasscciimmeennttoo  ddee  JJeessuuss, em família, na tua comunidade paroquial e na 
Eucaristia. 
 Acolhe alguém que não tenha com quem celebrar o Natal. 
 Acende as quatro velas da coroa do advento. 
 
 

GGllóórriiaa  aa  DDeeuuss  nnaass  aallttuurraass  ee  ppaazz  nnaa  tteerrrraa  aaooss  
hhoommeennss  ddee  bbooaa  vvoonnttaaddee!!  

 
 

 

 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

4º Dom Advento 
23 de dezembro 

Miqueias 
5,1-4 

79 
2-19 

Carta 
Hebreus 
10, 5-10 

Lucas 
1, 39-45 

24 de dezembro 
2ª feira 

Isaías 
9, 1-6 

95 
1-13 

Tito 
2,11-14 

Lucas  
2, 1-14 



3. Oração e leitura da palavra de Deus    
 

3.1 RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo:: 
 

Jesus, estou feliz por teres entrado no meu coração 
e me ajudares a estar disponível e atento para Te receber. 
Obrigado por me ajudares a ser mais solidário, a perdoar,  
a escutar a Tua palavra e a dedicar-te, em cada dia, um tempo de oração. 
Dá-me força para continuar a amar os outros, 
tal como Tu nos ensinaste nesta caminhada! 

  
3.2 PPeeggaa  nnaa  BBííbblliiaa,,  llêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss..  
  

              LLeeiittuurraass  ddoo  DDiiaa  ddee  NNaattaall  
25 de dezembro 

3ª feira de NATAL 
Isaías 

52, 7-10 
97 
1-6 

Carta Hebreus 
1,1-6 

João 
1, 1-18 

 

Deus dá-nos o maior de todos os tesouros, o Amor! JJeessuuss  éé  AAmmoorr!!  
A nossa fé é feita desta experiência de recebermos o Amor que nos visita. O Natal 
é o tempo próprio para agradeceres a Deus e dizer-Lhe que acreditas e confias 
n’Ele. 
 

PPrrooffeessssaa  ttooddooss  ooss  ddiiaass,,  ccoomm  aalleeggrriiaa,,  aa  ttuuaa  fféé  nn’’EEllee!!  
  
 

CCrreeiioo  eemm  uumm  ssóó  DDeeuuss, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da terra, de todas as 
coisas visíveis e invisíveis. 

CCrreeiioo  eemm  uumm  ssóó  SSeennhhoorr,,  JJeessuuss  CCrriissttoo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai 
antes de todos os séculos: 
Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não 
criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, 
homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. E encarnou pelo Espírito Santo, 
no seio de Maria Virgem e Se fez Homem.  
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.  
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu aos Céus, onde está 
sentado à direita de Deus Pai. De novo há de vir cheio de glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o Seu Reino não terá fim.  

CCrreeiioo  nnoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo, Senhor que dá Vida que procede do Pai e do Filho; e com 
o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos Profetas.  

CCrreeiioo  nnaa  IIggrreejjaa  UUnnaa,,  SSaannttaa,,  CCaattóólliiccaa  ee  AAppoossttóólliiccaa.. Reconheço um só Batismo para 
a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo 
que há de vir.  
Ámen! 

 

CCaalleennddáárriioo  ddaass  CCeelleebbrraaççõõeess  

 

MMiissssaass  ddoo  PPaarrttoo  
Dia Hora Local 

15 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

16 de dezembro 08h00 Capela de são Pedro 

17 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

18 de dezembro 19h00 Capela de São Pedro 

19 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

20 de dezembro 19h00 Capela de São Pedro 

21 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

22 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

23 de dezembro 08h00 Capela de São Pedro 

*Centro de Oração, na Fonte dos Almocreves 

CCoonnffiissssõõeess  
20 de dezembro às 18h na Capela de São Pedro 
 

MMiissssaass    
24 de dezembro – Missa do Galo às 21h 
25 de dezembro – Missa de Natal às 10h45min 
26 de dezembro – Missa às 10h45min 
30 de dezembro – Festa da Sagrada Família às 10h45min 
1 de janeiro – Missa às 10h45min 

  

AAuuttoo  ddee  NNaattaall  nnoo  CCoommpplleexxoo  HHaabbiittaacciioonnaall  ddoo  BBaarrrreeiirroo 
Dia 12 de janeiro às 15h30min 

  

wwwwww..ppaarrooqquuiiaaddaalloommbbaaddaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm  
 

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ppaarrooqquuiiaaddaalloommbbaaddaa  

 

 

http://www.paroquiadalombada.wordpress.com/


 

“Neste ano especial de graça, todos somos 

convidados a aprofundar a fé, que recebemos no 

Batismo, e a viver em consonância e coerência com 

esta mesma fé. Todos somos chamados à conversão 

e à santidade, à redescoberta de Cristo Ressuscitado, 

que caminha connosco e reparte o Pão da Palavra e 

da Eucaristia; chamados a ser Suas testemunhas 

credíveis e alegres… A fé é essencialmente um 

encontro pessoal e íntimo com Jesus Cristo, Boa Nova 

de Deus para nós, um dom do Pai a viver na 

comunhão com a Igreja e a testemunhar na 

sociedade.” 
 

D. António Carilho na Solenidade do aniversário da 

Dedicação da Catedral  

 

  
  

NNAATTAALL  ––  aanntteess  oo  AADDVVEENNTTOO 
As montras, as iluminações, os bolos de mel, os licores, os presentes, mais ricos 
ou mais pobrezinhos, as mensagens ou as cartinhas ao Menino Jesus ou ao Pai 
Natal nos despertam.  

““AA  FFEESSTTAA” que se aproxima. JJEESSUUSS  NNAASSCCEEUU, há 2012 anos. 
Os Pastores admirados diziam: -este Menino é Deus entre nós! 
Maria, a Mãe e José guardavam estas coisas no seu coração. 
Os que ouviam as notícias recordavam: - Os Profetas ensinam assim nas 
Escrituras Sagradas. 

AA  FFÉÉ  NNOOSS  FFAAZZ  VVEERR  AASS  CCOOIISSAASS  CCOOMM  OOSS  OOLLHHOOSS  DDEE  DDEEUUSS  
Temos quatro Domingos do Advento. Nestas semanas vamos partilhar a Palavra 
de Deus na catequese, na família, na Igreja (a Eucaristia) e iremos abrindo o nosso 
coração para vivermos com alegria e com amor, e a paz irá surgindo entre os 
irmãos. 
 

BBOOAASS  FFEESSTTAASS  NNAA  AALLEEGGRRIIAA  DDEE  JJEESSUUSS  CCOOMM  OOSS  IIRRMMÂÂOOSS  
EE  PPEELLOO  NNOOVVOO  AANNOO  22001133  

  

Mensagem de Natal do Pároco Cónego Carvalho 

 

 

 

“O Ano da Fé deverá exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta e 

do estudo dos conteúdos fundamentais da fé, que têm no Catecismo da Igreja 

Católica a sua síntese sistemática e orgânica. Nele, de facto, sobressai a riqueza 

de doutrina que a Igreja acolheu, guardou e ofereceu durante os seus dois mil 

anos de história. Desde a Sagrada Escritura aos Padres da Igreja, desde os 

Mestres de teologia aos Santos que atravessaram os séculos, o Catecismo oferece 

uma memória permanente dos inúmeros modos em que a Igreja meditou sobre a 

fé e progrediu na doutrina para dar certeza aos crentes na sua vida de fé.” 

Papa Bento XVI, in Carta Apostólica Porta Fidei 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html


 

 

 

 

 


