
  

SSoommooss  CCrriissttããooss  ccoomm  AAttiittuuddee    
 

O Advento é o primeiro tempo do Ano litúrgico. 

Para os cristãos, é um tempo de preparação para 

celebrar o Senhor que vem ao nosso encontro. É 

um tempo para acolher no nosso íntimo a alegria 

da vinda de Jesus. São quatro semanas de 

preparação com textos escolhidos pela Igreja para 

entender como a vinda de Jesus transforma o mundo dos Homens. 

E o mundo dos Homens necessita urgentemente de renovar o seu 

encontro com Jesus. Na sua Primeira Exortação Apostólica sobre o anúncio 

do Evangelho no mundo atual o Papa Francisco diz que 

“o risco do mundo atual, com sua múltipla e 

avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza 

individualista que brota do coração comodista e 

mesquinho, da busca desordenada de prazeres 

superficiais, da consciência isolada. Quando a vida 

interior se fecha nos próprios interesses, deixa de 

haver espaço para os outros, já não entram os pobres, 

já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce 

alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um 

risco, certo e permanente, que correm também os crentes. Muitos caem 

nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta 

não é a escolha duma vida digna e plena, este não é o desígnio que Deus 

tem para nós, esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo 

ressuscitado.” 

 O Papa apela a “todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se 

encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo 

ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O 

procurar dia a dia sem cessar.” 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_lit%C3%BArgico


AAttiittuuddeess  CCrriissttããss  

Todos sabemos que quanto melhor nos conhecermos mais crescemos e 

mais facilmente nos poderemos tornar melhores pessoas, melhores 

cristãos. E ser cristão é um estilo de vida particular. Ser cristão é ser uma 

testemunha e um testemunho vivo de Jesus. E ao seguir Jesus devemos ter 

atitudes semelhantes às dele “porque eu vos dei o exemplo, para que, 

como eu vos fiz, façais vós também” João 13:15.  

As atitudes que temos e tomamos quando nos deparamos com situações 

inesperadas revelam o nosso interior, quem somos. E todo o cristão que 

quer crescer espiritualmente tem de avaliar as suas atitudes e confirmar se 

segue realmente o exemplo de Jesus: Que atitudes tenho para com a 

minha família, amigos e colegas? Quais as que necessitam de ser 

mudadas? As minhas atitudes transformam vidas? Como posso começar a 

mudar as minhas atitudes?  

ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  

A Campanha do Advento da Paróquia da Lombada, uma adaptação da 

“Arvorezinha do Advento” das Obras Missionárias Pontifícias, procura 

fornecer, aos catequizandos e às suas famílias, um “conjunto de 

ferramentas” para trabalhar e ajudar a mudar atitudes. Na prática, pede-se 

aos catequizandos que construam uma árvore utilizando 24 atitudes 

retiradas da liturgia do Advento. A construção da árvore segue, apenas, 

dois critérios: a criatividade individual e a reflexão das atitudes na família e 

na catequese.  

A Árvore do Advento é uma caminhada espiritual que convida cada 

um a olhar para o seu interior, a refletir nas suas palavras, gestos e 

comportamentos para com os outros e a mudar o que não estiver bem. E é 

esta introspeção e consequente mudança de atitude que os levará a um 

encontro pessoal com Jesus. 

QQuuee  aass  nnoossssaass  aattiittuuddeess  sseejjaamm  aass  mmeessmmaass  qquuee  eennccoonnttrraammooss  eemm  

JJeessuuss!!  

11ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo    
 (1 a 7 de dezembro) 
 

““VViiggiiaaii  ppoorrqquuee  nnããoo  ssaabbeeiiss  eemm  qquuee  ddiiaa  vviirráá  oo  vvoossssoo  SSeennhhoorr..””  
  

«Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei 

isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria 

vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também 

preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do 

homem.» 

                                                 Mateus 24, 37-44 

AATTIITTUUDDEESS  CCRRIISSTTÃÃSS  
  

A liturgia de hoje convida-nos a refletir sobre as nossas atitudes para com 
os outros e a mudar tudo aquilo que não estiver bem. Esta preparação 
interior para receber Jesus exige de nós uma vigilância constante e um 
olhar atento aos sinais da Sua chegada. É tempo de olhar para dentro de 
nós; de “limpar” as impurezas do espírito e de perdoar as nossas falhas. É 
tempo de dar aos outros o melhor de nós, com amizade e generosidade. É 
tempo de reacender a luz do amor e da paz de Cristo nos nossos corações. 
É tempo de confiar na esperança da vinda daquele que vem. 

 

Faz a correspondência entre as atitudes e as respetivas passagens bíblicas 

Vigilância                                                                                            Mateus 18, 21-22 

Amor                                                                                                    Provérbios 17, 17 

Esperança                                                                                                  Salmos 112, 9 

Paz                                                                                                            Mateus, 24, 42 

Perdão                                                                                                 Mateus 22, 37-39 

Amizade                                                                                                           1 João 3, 3                                         

Generosidade                                                                                                João 14, 27 

  
  
  
  
  



ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  
 

- Constrói a tua árvore do advento com materiais à tua escolha 
e com o formato que quiseres.  
- Coloca o nome das atitudes desta semana na árvore. Sê 
criativo! 

  

OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
  

RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo11 
 

AAbbeennççooaa,,  óó  JJeessuuss,,  aa  nnoossssaa  ffaammíílliiaa    

ppaarraa  qquuee  gguuaarrddee,,  rreevveellee  ee  ttrraannssmmiittaa  sseemmpprree  oo  tteeuu  aammoorr..    

AAjjuuddaa--nnooss  aa  eessttaarr  aatteennttooss,,    

aa  rreessppeeiittaarr  ee  aa  ppeerrddooaarr--nnooss  uunnss  aaooss  oouuttrrooss..    

ÁÁmmeenn..  
  

LLêê  ee  eessccuuttaa  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  
 

    LLeeiittuurraass  ddaa  11ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

1ª domingo 

do Advento 

01 de dezembro 

 Isaías 

2, 1-5 
121, 1-9 

Romanos 

13, 11-14 

 Mateus 

24, 37-44 

segunda-feira 

02 de dezembro 

Isaías 

4, 2-6 
121, 1-9  

Mateus 

8, 5-11 

terça-feira 

03 de dezembro 

Isaías 

11, 1-10 
71, 2-17  

Lucas 

10, 21-24 

quarta-feira 

04 de dezembro 

Isaías 

25, 6-10 
22, 1-6  

Mateus 

15, 29-37 

quinta-feira 

05 de dezembro 

Isaías 

26, 1-6 
117, 1-27  

Mateus  

7, 21-27 

sexta-feira 

06 de dezembro 

Isaías 

29, 17-24 
26, 1-14  

Mateus  

9, 27-31 

sábado 

07 de dezembro 

Isaías 

30, 19-26 
146, 1-6  

Mateus  

9, 35-38-10, 1-8 

                                                             
1As orações desta campanha são adaptações das orações da Campanha do Advento “A Alegria e a 
Beleza de viver o Natal em Família”, de 2013, da Diocese de Leiria- Fátima.    

22ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  

(8 a 14 de dezembro) 
 

““EEiiss  aa  eessccrraavvaa  ddoo  SSeennhhoorr  ffaaççaa--ssee  eemm  mmiimm  sseegguunnddoo  aa  ttuuaa  ppaallaavvrraa..””  
 

“O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a 
tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o 
sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é 
impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra.” 

Lucas 1, 26-38 
 

AATTIITTUUDDEESS  CCRRIISSTTÃÃSS  
  

Maria é para nós o modelo do verdadeiro cristão. A disponibilidade de 

Maria é a atitude que todo o cristão é chamado a ter. A noiva de José 

colocou-se à disposição do Senhor e aceitou com humildade a graça de ser 

mãe do Filho de Deus mesmo correndo o risco de perder o seu noivo e a 

sua dignidade perante os outros. Maria foi uma mãe e esposa presente e 

discreta, ao serviço de Deus. Para todos nós é um modelo de bondade e 

caridade, um exemplo de dedicação aos outros e a Deus. Ela é a nossa 

mãe, aquela que está sempre disponível a ouvir os nossos lamentos e a 

orar por todos nós. 

 

Faz a correspondência entre as atitudes e as respetiva passagens bíblicas 

Disponibilidade                                                                                         Filipenses 2, 3                       

Humildade                                                                                                  Ben Sira 3, 14                   

Graça                                                                                                                Lucas 1, 38   

Serviço                                                                                                         Lucas 11, 2-4                

Bondade                                                                                                         João 12, 26              

Caridade                                                                                                     Filipenses 4, 5                                                                  

Oração                                                                                                             Lucas 1, 28       

  
  
  



  
ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  
  

- Coloca o nome das atitudes desta semana na árvore.  
Sê criativo! 

  
OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo           
 

OObbrriiggaaddoo,,  óó  JJeessuuss,,  ppeellaa  MMããee  qquuee  mmee  ddeessttee,,    

ccoomm  ttooddaa  aa  ssuuaa  bboonnddaaddee  ee  ccaarriinnhhoo,,  

aass  ssuuaass  oorriieennttaaççõõeess  ee  ccoorrrreeççõõeess..    

AAjjuuddaa--aa  aa  vviivveerr  aa  vvooccaaççããoo  ddoo  aammoorr,,  ccoommoo  eessppoossaa  ee  mmããee,,    

ccoomm  aa  tteerrnnuurraa  ddoo  tteeuu  aammoorr..    

CCoommoo  MMaarriiaa,,  ttaammbbéémm  eellaa  sseejjaa  sseemmpprree  uumm  ““ssiimm””  àà      ttuuaa  PPaallaavvrraa..    
ÁÁmmeenn..  

                          LLêê  ee  eessccuuttaa  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss   
  

                                                      LLeeiittuurraass  ddaa  22ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

33ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo                 
(15 a 21 de dezembro) 
 

““VVoouu  eennvviiaarr  àà  ttuuaa  ffrreennttee  oo  mmeeuu  mmeennssaaggeeiirroo,,  ppaarraa  ttee  pprreeppaarraarr  oo  ccaammiinnhhoo..””  
  

“Jesus começou a falar de João às multidões: «Que fostes ver ao deserto? 
Uma cana agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido 
com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas 
encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim 
– Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à 
tua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos 
digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João 
Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele.” 
 

Mateus 11, 2-11 
 

AATTIITTUUDDEESS  CCRRIISSTTÃÃSS  
  

O verdadeiro cristão leva a alegria e a confiança no coração porque sabe, 

como João Baptista, que o Senhor virá. Com paciência e ponderação vale a 

pena esperar por Ele. Jesus convida-nos a fazer justiça e pede coragem 

para transformar o mundo. Somos como João Baptista, somos peregrinos 

no caminho da verdade, mensageiros convictos da Boa-Nova de Jesus 

Cristo. 

  
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
2º Domingo 
do Advento 

Imaculada Conceição 
08 de dezembro 

Génesis  
3, 9-20 

97, 1-4 
Romanos 

15, 4-9 
Lucas  

1, 26-38 

segunda-feira 
09 de dezembro 

Isaías 
35, 1-10 

84, 9-14  
Lucas 

5, 17-26 

terça-feira 
10 de dezembro 

Génesis 
40, 1-11 

95, 1-13  
Mateus 

18, 12-14 

quarta-feira 
11 de dezembro 

Isaías 
40, 25-31 

102, 1-10  
Mateus 

11, 28-30 

quinta-feira 
12 de dezembro 

Isaías 
41, 13-20 

144, 1-13  
Mateus 

11, 11-15 

sexta-feira 
13 de dezembro 

Isaías 
48, 17-19 

1, 1-6  
Mateus 

11, 16-19 

sábado 
14 de dezembro 

Ben Sira 
48, 1-11 

79, 1-19  
Mateus 

17, 10-13 

Faz a correspondência entre as atitudes e as respetivas citações bíblicas 

Alegria                                                                                                            1 João 5, 14         

Ponderação                                                                                                       Josué 1, 9                           

Confiança                                                                                                         Lucas 15, 7                     

Verdade                                                                                                          Mateus 5, 6                               

Justiça                                                                                                      Eclesiastes 4, 17           

Coragem                                                                                                             Tiago 5, 7                                                                  

Paciência                                                                                                       Efésios 4, 25          



ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  
 

- Coloca o nome das atitudes desta semana na árvore. 
 Sê criativo! 
 

OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
 

RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo 
 

AAbbeennççooaa,,  óó  JJeessuuss,,  aa  nnoossssaa  ffaammíílliiaa                                      

ppaarraa  qquuee  sseejjaa  lluuggaarr  ddee  aammoorr,,  

ddee  ccoonnffiiaannççaa,,  ddee  jjuussttiiççaa,,    

ddee  aalleeggrriiaa  ,,  ddee  vveerrddaaddee,,    

ddee  fféé  ee  ddee    eessppeerraannççaa..  

ÁÁmmeenn..  
 
 

 LLêê  ee  eessccuuttaa  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss 
   

      LLeeiittuurraass  ddaa  33ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 

 

 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
3º domingo 
do Advento 

15 de dezembro 

Isaías 
35, 1-10 

145, 7-10 
Tiago 

5, 7-10 
Mateus 
11, 2-11 

segunda-feira 
16 de dezembro 

Números 
24, 2-17 

24, 4-9  
Mateus 

21, 23-27 

terça-feira 
17 de dezembro 

Génesis 
49, 2-10 

71, 2-17  
Mateus 
1, 1-17 

quarta-feira 
18 de dezembro 

Jeremias 
23, 5-8 

71, 2-19  
Mateus 
1, 18-25 

quinta-feira 
19 de dezembro 

Juízes 
13, 2-25  

70, 3-17  
Lucas  

1, 5-25 

sexta-feira 
20 de dezembro 

Isaías 
7, 10-14 

23, 1-6  
Lucas 

1, 26-38 

sábado 
21 de dezembro 

Cântico dos Cânticos 
2, 8-14 

32, 1-21  
Lucas 

1, 39-45 

  

    
 
 

  
  

44ªª  SSeemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo        
(22 a 24 de dezembro) 
 

““JJoosséé  ffeezz  ccoommoo  oo  AAnnjjoo  llhhee  oorrddeennaarraa  ee  rreecceebbeeuu  ssuuaa  eessppoossaa””  
 

“O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva 
de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por 
virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria 
difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, 
filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o 
nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto 
aconteceu para se cumprir o que o senhor anunciara por meio do Profeta, 
que diz: «A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado 
‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, 
José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.” 
 

 

                                                                                                                                             Mateus 1, 18-24 
  

AATTIITTUUDDEESS  CCRRIISSTTÃÃSS  
  

A gravidez de Maria abalou profundamente a confiança de José que queria 

abandoná-la. O anjo interveio e explicou-lhe quem era aquela criança que 

Maria trazia no ventre. José permanece, em silêncio, ao lado de Maria e 

como ela aceita com uma fé inabalável a missão de ser pai de Jesus. José é 

o guardião de Maria e de Jesus, com uma presença constante e uma 

fidelidade total mesmo quando não consegue entender. José é um 

exemplo de obediência a Deus Pai e de confiança na Sua Palavra. 

  

   
  

Faz a correspondência entre as atitudes e as respetivas citações bíblicas 

Fé                                                                                                                1Pedro 1, 22 

Obediência                                                                                                Lucas 16, 10                    

Fidelidade                                                                                                 Marcos 5, 34  



  

ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  
  

- Coloca o nome das atitudes desta semana na árvore. 
 Sê criativo! 
 

  

OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa 
  

RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo 
 

OObbrriiggaaddoo,,  óó  JJeessuuss,,  ppeelloo  PPaaii  qquuee  mmee  ddeessttee,,                            

ccoommppaannhheeiirroo  ee  aammiiggoo  

qquuee  mmee  aammppaarraa  ee  ccoonnssoollaa,,    

qquuee  aajjuuddaa  ee  eennssiinnaa  aa  ccrreesscceerr..  

AAjjuuddaa--oo  aa  sseerr  sseemmpprree  aa  iimmaaggeemm  vviivvaa    

ddaa  ttuuaa  tteerrnnuurraa  ee  ddoo  tteeuu  aammoorr..  

ÁÁmmeenn..  
 

 
LLêê  ee  eessccuuttaa  aa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss 
   

  LLeeiittuurraass  ddaa  44ªª  sseemmaannaa  ddoo  AAddvveennttoo  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  

NNaattaall  ddee  JJeessuuss          
(25 de dezembro) 
 

““GGllóórriiaa  aa  DDeeuuss  nnaass  aallttuurraass  ee  ppaazz  nnaa  tteerrrraa  aaooss  hhoommeennss  ppoorr  EEllee  aammaaddooss””  
 

«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 Isto 
vos servirá de sinal: encontrareis um Menino recém-nascido, envolto em 
panos e deitado numa manjedoura». 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» 
 

                                          Lucas 2, 1-14 

Jesus nasceu! 

O nascimento de Jesus foi motivo de grande alegria, não só para José como 

para todo o povo de Deus. Em Jesus, Deus veio até nós. Ele fez-se um de 

nós, homem entre os homens! 

 

SSee  tteennss  ttrriisstteezzaa,,  aalleeggrraa--ttee!!  
OO  NNaattaall  éé  aalleeggrriiaa..   

SSee  tteennss  iinniimmiiggooss,,  rreeccoonncciilliiaa--ttee!!  
OO  NNaattaall  éé  ppaazz..  

SSee  tteennss  aammiiggooss,,  pprrooccuurraa--ooss!!  
OO  NNaattaall  éé  eennccoonnttrroo..  

  SSee  tteennss  ppoobbrreess  aa  tteeuu  llaaddoo,,  aajjuuddaa--ooss!!  
OO  NNaattaall  éé  ddoomm..  

SSee  tteennss  ssoobbeerrbbaa,,  eenntteerrrraa--aa!!  
OO  NNaattaall  éé  hhuummiillddaaddee..  

  

  

SSee  tteennss  ddíívviiddaass,,  ppaaggaa--aass!!  
OO  NNaattaall  éé  jjuussttiiççaa..  
SSee  ttee  sseenntteess  ppeeccaaddoorr,,  ccoonnvveerrttee--ttee!!  
OO  NNaattaall  éé  ggrraaççaa..  
SSee  aannddaass  nnoo  eessccuurroo,,  aacceennddee  uummaa  llââmmppaaddaa!!  
OO  NNaattaall  éé  lluuzz..  
SSee  aannddaass  nnoo  eerrrroo,,  rreefflleettee!!  
OO  NNaattaall  éé  vveerrddaaddee..  
SSee  tteennss  óóddiioo,,  eessqquueeccee--oo!!  
OO  NNaattaall  éé  aammoorr..  
  
                          CCoonnssttaannttiinnoo  MMaarraabbeell  ((aaddaappttaaddoo))  

 
 
 

Dia 1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 

4º domingo 
do Advento 

22 de dezembro 

Isaías 
7, 10-14 

23, 1-6 
Romanos 

1, 1-7 

 
Mateus 
1, 18-24 

 

segunda-feira 
23 de dezembro 

Malaquias 
3, 1-24 

24, 4-14  
Lucas 

1, 57-66 

terça-feira 
24 de dezembro 

Isaías 
9, 1-6 

95, 1-13 
Tito 

2, 11-14 
Lucas 

2, 1-14 



 

ÁÁrrvvoorree  ddoo  AAddvveennttoo  
 

Coloca a estrela na tua árvore.  

  

OOrraaççããoo  ee  lleeiittuurraa  ddaa  PPaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  eemm  ffaammíílliiaa  
 

RReezzaa  aa  JJeessuuss  eessttaa  oorraaççããoo 
 

SSeennhhoorr  ffaazzeeii--mmee  iinnssttrruummeennttoo  ddee  vvoossssaa  ppaazz..  

OOnnddee  hhoouuvveerr  óóddiioo,,  qquuee  eeuu  lleevvee  oo  aammoorr;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ooffeennssaa,,  qquuee  eeuu  lleevvee  oo  ppeerrddããoo;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ddiissccóórrddiiaa,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  uunniiããoo;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ddúúvviiddaa,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  fféé;;                  

OOnnddee  hhoouuvveerr  eerrrroo,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  vveerrddaaddee;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ddeesseessppeerroo,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  eessppeerraannççaa;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ttrriisstteezzaa,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  aalleeggrriiaa;;  

OOnnddee  hhoouuvveerr  ttrreevvaass,,  qquuee  eeuu  lleevvee  aa  lluuzz..  

ÓÓ  MMeessttrree,,  ffaazzeeii  qquuee  eeuu  pprrooccuurree  mmaaiiss  

CCoonnssoollaarr,,  qquuee  sseerr  ccoonnssoollaaddoo;;  

CCoommpprreeeennddeerr,,  qquuee  sseerr  ccoommpprreeeennddiiddoo;;  

AAmmaarr,,  qquuee  sseerr  aammaaddoo..  
  

  
LLêê  ee  eessccuuttaa  aa  ppaallaavvrraa  ddee  DDeeuuss  
  

              LLeeiittuurraass  ddoo  DDiiaa  ddee  NNaattaall  
 

 

Dia  1ª Leitura Salmo 2ª Leitura Evangelho 
Dia de Natal 
quarta-feira 

25 de dezembro 

 
Isaías 
9, 1-6 

95  Tito , 11-14 Lucas 2, 1-14 

 
 

  
               FFEELLIIZZ  NNAATTAALL!!  
                                  

                                                              MMiissssaass    
 

 

Confissões: dia 19 de dezembro às 18h30 na Capela de São Pedro.  

Se necessário, as confissões continuarão a decorrer durante a missa  

do parto das 19h30 e após a missa. 
 

                                                          NNaattaall  ddoo  SSeennhhoorr  
DDiiaa  HHoorraa  LLooccaall  

24 de dezembro 21h Capela de São Pedro 

25 de dezembro 10h45 Capela de São Pedro 

26 de dezembro 10h45 Capela de São Pedro 

  

SSaaggrraaddaa  FFaammíílliiaa  
29 de dezembro 

 
10h45 

 
Capela de São Pedro 

1 de janeiro 10h45 Capela de São Pedro 

  
  
www.paroquiadalombada@wordpress.com 
 

   www.facebook.com/paroquiadalombada.com 

paroquiadalombada@gmail.com 

MMiissssaass  ddoo  PPaarrttoo  
DDiiaa  HHoorraa  LLooccaall  

15 de dezembro 08h00 Capela de São Pedro 

16 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

17 de dezembro 19h30 Capela de São Pedro 

18 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

19 de dezembro 19h30 Capela de São Pedro 

20 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

21 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

22 de dezembro 08h00 Capela de São Pedro 

23 de dezembro 19h30 Centro de Oração 

http://www.paroquiadalombada@wordpress.com


        Mensagem do Pároco, Sr. Cónego Agostinho Carvalho 

NATAL: VIDA, LUZ, PAZ, AMOR, ALEGRIA! 

Nasce Jesus, o Salvador! 

É Deus, o Filho, na Trindade! É Homem, nosso Irmão! 

Encerrámos o ano de vida cristã, com a Festa de Cristo Rei. Foi um confirmar a 
Fé e iniciar um novo ano cristão. Na homilia nos disse o Papa Francisco:  

- Viemos hoje para aceitar a verdade, uma vez mais, com os olhos da Fé,  
inteiramente abertos e com o coração pronto a dar a resposta. 

Não apenas a compreensão da inteligência, mas resposta que nasça da vida toda. 

“Nele amamos cada vez mais a dignidade de cada homem. Tornar-nos-emos 
apóstolos do Seu Reino” (Concílio Vaticano II).  

  

COM TODA A NOSSA PARÓQUIA DESEJO  

A CADA UM DE VÓS AMIGUINHOS E JOVENS DA CATEQUESE  

 A CADA FAMÍLIA E VISITANTES, E AOS EMIGRANTES 

UM NATAL CHEIO DE PAZ, CONTINUADO PELO NOVO ANO De 2014. 

Cónego Pe Carvalho 

 

 

 

“Queridas famílias, como bem sabeis, a verdadeira 

alegria que se experimenta na família não é algo 

superficial, não vem das coisas, das circunstâncias 

favoráveis... A alegria verdadeira vem da harmonia 

profunda entre as pessoas, que todos sentem no 

coração, e que nos faz sentir a beleza de estarmos 

juntos, de nos apoiarmos uns aos outros no caminho da vida. Mas, na base 

deste sentimento de alegria profunda está a presença de Deus, a presença 

de Deus na família, está o seu amor acolhedor, misericordioso, cheio de 

respeito por todos. E, acima de tudo, um amor paciente: a paciência é uma 

virtude de Deus e nos ensina, na família, a ter este amor paciente, um com 

o outro. Ter paciência entre nós. Amor paciente. Só Deus sabe criar a 

harmonia a partir das diferenças. Se falta o amor de Deus, a família 

também perde a harmonia, prevalecem os individualismos, se apaga a 

alegria. Pelo contrário, a família que vive a alegria da fé, comunica-a 

espontaneamente, é sal da terra e luz do mundo, é fermento para toda a 

sociedade. 
 

Queridas famílias, vivei sempre com fé e simplicidade, como a Sagrada 

Família de Nazaré. A alegria e a paz do Senhor estejam sempre convosco!” 
 

 

Homilia do Papa Francisco na Santa Missa para a Jornada da Família  

 A AALLEEGGRRIIAA  DDOO  EEVVAANNGGEELLHHOO enche o coração e a vida inteira daqueles que 

se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados 

do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, 

renasce sem cessar a alegria. 
Primeira Exortação Apostólica do Papa Francisco 

 sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual 

 

 



 


