
Advento 2016 

 
A Alegria da espera, 

com Maria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Viver, em Igreja, a alegria de ser cristão” 

António Carrilho, Bispo do Funchal 

Apresentação 

O tempo do Advento tem uma duração de quatro semanas. 
Temos quatro semanas nas quais, de domingo a domingo, vamos preparando-nos 
para a vinda do Senhor.  

Fazendo eco à época que vivemos, à carta pastoral do Bispo do Funchal e às 
comemorações do centenário das aparições de Fátima, a caminhada que 
propomos pretende:  

 Proporcionar às famílias momentos de reflexão/oração em conjunto; 

 Fazer uma aprendizagem sobre aspetos religiosos e culturais relativos ao 
Natal; 

 Com Maria, abrir o nosso coração para que Jesus nasça e permaneça 
nele; 

 Viver em família como “igreja doméstica” e espaço de oração e 
transmissão da fé; 

 Inserir as famílias, na catequese e na vida litúrgica da paróquia. 

Nesta proposta privilegia-se a figura de Maria e como símbolo o coração: 

“O Meu Coração Imaculado conduzir-vos-á até Deus” 
 

CONCRETIZAÇÃO PRÁTICA:  

 Na sala de catequese: Semanalmente: reflexão do Evangelho, com 
orientação disponível no guião. Elaboração de um coração por grupo de 
catequese.  

 Na Igreja, a Coroa de Advento será colocada à frente da assembleia. É o 
sinal-guia do itinerário de preparação para o Natal.  
No 3º domingo - ofertório a favor das nossas famílias necessitadas. As 
crianças partilharão géneros alimentícios (leite, cereais, massa, arroz, 
enlatados, ...), que serão posteriormente entregues à ACR para a 
elaboração de cabazes a distribuir pelos irmãos necessitados. 

 Em casa, as famílias fazem as leituras propostas e a tarefa semanal.  
No dia 28 de dezembro, as famílias são convidadas a participarem na 
eucaristia da bênção das crianças. Será celebrado o dia dos Santos 
Inocentes.  
 

Esta Caminhada é proposta para as paróquias da Lombada e Santa Cruz. 



 Advento 

                                                                      O Natal está a chegar e queremos                                                                                      
preparar-nos para que  

Jesus nasça no nosso coração. 
 
 
 

 
 

“ Eu sou a luz do mundo. 
Quem Me segue não andará nas trevas,  

mas possuirá a luz da vida”.Jo 8,12 
 

Significado da coroa do Advento 
 

Forma Circular                   Ramos/Folhas verdes                           Quatro velas 
 

 

 

 

O amor de Deus                      Queremos estar unidos a                      São as quatro  
não tem princípio                 Deus que é nosso Pai e                      semanas que 
faltam nem fim.                               nos dá a vida.                          para o Natal. Tempo  
                                                                                                                para refletirmos e  
                                                                                                             para nos preparamos 

                                                                                                   para o nascimento de                                                 
Jesus. 

O amor de Deus     Deus dá-nos a            Jesus é a luz 

que é eterno.             vida.                        ilumina          

                                                        o mundo. 
Em casa: Para uma melhor vivência desta época seria boa ideia cada 
família elaborar uma coroa em casa.  

MARIA 

Do Programa Pastoral 2016/17 transcrevemos o 

seguinte: 

“Senhora do Rosário de Fátima 

Caminhar em Igreja ao longo deste ano será invocar 
Maria, nossa Mãe, a Senhora do Rosário de Fátima 
repensando, no centenário das aparições, os seus apelos à conversão e à 
oração. Que o seu olhar materno que tocou o coração dos pastorinhos e 
iluminou o mundo nos ajude a ganhar um coração corajoso e alegre, para 
vivermos em Cristo e anunciarmos o Seu Evangelho. 

Propostas de linhas pastorais: 
- Aprofundar a história das Aparições e o sentido da Mensagem de Fátima, 
na sua atualidade; 
- Sentir-se interpelado à conversão e à oração, que a Mensagem de Fátima 
traduz; 
- Viver em comunhão com toda a Igreja a alegria da celebração do 
Centenário das Aparições (1917-2017) e do testemunho da presença do 
Papa Francisco entre nós. ” 

 
 Dando resposta ao programa proposto pelo 

nosso bispo, vamos dar início a um ano 

dedicado a Maria e por tal, a imagem de Maria 

passará pelas famílias que a quiserem receber. 

Já temos um grupo de famílias que recebem a 

imagem mas podemos aumentar esse número. 

Se alguma família/pessoa quiser receber a 

imagem de Nossa Senhora de Fátima, deverá 

deixar o seu nome na sacristia, após as 

eucaristias. 

Imagem para colorir. 



1º DOMINGO DE ADVENTO 

Maria mãe que...educa 

 “Um bom educador abraça quando todos rejeitam; anima quando todos 

condenam; aplaude os que nunca subiram ao pódio; vibra com a coragem 
de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura o seu 
próprio brilho, mas faz-se pequeno para tornar os seus filhos grandes. ”  

Augusto Cury 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (24,37-44) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias de 

Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias que precederam o 

dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que 

Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que a todos 

levou. Assim será também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que 

estiverem no campo, um será tomado e outro deixado; de duas mulheres que 

estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, 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."  

Palavra da salvação.  

 

Nesta primeira semana de Advento, queremos levantar-nos 
para Vos esperarmos preparados, para Vos receber com alegria. 
Muitas sombras nos envolvem, muitas carícias nos adormecem. 

Queremos estar despertos e vigilantes, porque Vós nos trazeis a luz mais clara, 
a paz mais profunda, a alegria mais verdadeira. 

 

Na Catequese: Com o catequista escreve numa das partes do coração:  

                                                                  Maria Mãe que...educa. 

 
 

Em casa: Começa a elaborar a tua coroa de advento e acende a primeira vela. 

Completa a frase: 
 

Durante o A _ _ ento a Igreja c _ nvida-nos a ser ho _estos, a não ter 
discó _dias e in _ ejas, para assim cam _nha _ mos no c _ minho de Je _ us! 

 

Escreve esta frase num papel  e coloca-o no local onde irás fazer com 
a tua família o presépio. 

 

Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Leituras Dia 

I DOMINGO do ADVENTO 
Isaías 2, 1-5 – Salmo 121 – Carta aos Romanos 13, 11-14- 
Evangelho São Mateus 24, 37-44 
“Vigiai, para que estejais preparados” 

 
DOMINGO 

27/11 

Isaías 4, 2-6 -Salmo 121 – Evangelho São Mateus 8, 5-11 
“Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o Reino dos 
Céus 

28/11 
SEG 

Isaías 11, 1-10 -  Salmo 71 – Evangelho São Lucas 10, 21-24 
“Conceberás e darás à luz um Filho” 

29/11 
TER 

Dia de Santo André, Apóstolo 
Carta aos Romanos 10, 9-18 – Salmo 18 – Evangelho São 
Mateus 4, 18-22 
“Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus” 

 
30/11 
QUA 

Isaías 26, 1-6 - Salmo 117 Samuel 2, 1-8 – Evangelho São 
Mateus 7, 21-27 
“Aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no Reino 
dos Céus” 

 

1/12 
QUI 

 

FERIADO 

Isaías 29, 17-24 - Salmo 26 – Evangelho São Mateus 9,27-31  
Dois cegos acreditaram em Jesus 

2/12 
SEX 

Dia de São Francisco Xavier, padroeiro das Missões 
Isaías 30,19-26 -Salmo 146-Evangelho São Mateus 9,35-10, 
1-8 
“Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão”  

 
3/12 
SÁB 

Retirado de Calendário Litúrgico-Palavra de Cada Dia, Paulus 



2º DOMINGO DO ADVENTO 

Maria mãe que...aconselha 
 Recordemos o “bom conselho” que Maria deu aos serventes nas bodas de Caná - “fazei 
o que Ele vos disser” (Jo 2,5) - e podemos também nós deixarmo-nos conduzir por esta “Mãe do 
Bom Conselho”, para acertarmos com a vontade de Deus na nossa vida de cada dia. 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (3,1-12) 
 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no 
deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque 
está perto o reino dos Céus». Foi dele que o profeta 
Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas’». João tinha uma veste tecida com pelos de 
camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu 
alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de 
toda a Judeia e de toda a região do Jordão; e eram batizados por ele no rio 
Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que 
vinham ao seu baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir 
da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que 
manifestais. Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu vos 
digo: Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado já está 
posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e 
lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água, para vos levar ao arrependimento. Mas 
aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e não sou digno de levar as 
suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua 
mão: há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga».  
Palavra da salvação.  

 

Em casa: Junto da coroa do advento reza a Nossa Senhora: 
 
Maria das mãos abertas, mãos estendidas para Deus, para que Ele pegasse nelas 

e fizesse a Sua santa vontade. 
Maria, ajudai-nos, a dizer sempre “sim” a Deus; Ele poderá contar conosco e 

fará em nós maravilhas. 
Assim seja. 

Na Catequese: Com o catequista escreve numa das partes do coração:  

Maria Mãe que..aconselha 

Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Leituras Dia 

II DOMINGO do ADVENTO 
Isaías 11, 1-10 – Salmo 71 – Carta aos Romanos 15, 4-9- 
Evangelho São Mateus 3, 1-12 
“Arrependei-vos, porque está perto o Reino dos Céus ” 

 
4/12 

DOMINGO 

Dia de São Matinho de Dume, São Furtuoso e São Geraldo 
Isaías 35, 1-10 - Salmo 84 – Evangelho São Lucas 5, 17-26 
“Hoje vimos maravilhas.” 

 

5/12 
SEG 

Dia de São Nicolau, bispo 
Isaías 40, 1-11- Salmo 95 – Evangelho São Mateus 18, 12-14 
Deus não quer que se percam os humildes 

 

6/12 
TER 

Dia de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja 
Isaías 40,25-31 –Salmo 102–Evangelho São Mateus 11,28-30 
“Vinde a Mim, todos os oprimidos” 

 

7/12 
QUA 

IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA -
Padroeira de Portugal 
Génesis 3, 9-20 - Salmo 97 – Carta aos Efésios 1, 3-12 -
Evangelho São Lucas 1, 26-38 
“Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo” 

 
8/12 
QUI 

 
FERIADO 

Dia de São João Diogo- Mexicano a quem apareceu Nª Sª de 

Guadalupe 

Isaías 48, 17-19 - Salmo 1 – Evangelho São Mateus 11,16-19 
Não ouvem João nem o Filho do Homem 

 
9/12 
SEX 

Eclesiástico (Ben Sirá) 48, 1-11- Salmo 79 - Evangelho São 
Mateus 17, 10-13 
“Elias já veio e não o conheceram” 

 

10/12 
SÁB 

 

Não esquecer: Confissões dia 5 de dezembro, das 19h às 21h, na Capela 

de São Pedro. 

- Para a próxima semana é a entrega do bem alimentar -  



IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada 
com um homem chamado José, que era descendente de 
David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela 
estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está 
contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 
Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás 

e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-
Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará 
eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse ao 
Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «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».          
Palavra da salvação.  
 

Um pouco de História: 
 

 

Celebra-se a Festa da Imaculada Conceição de Maria, 
Padroeira do Reino de Portugal, desde o dia 8 de 
dezembro do ano de 1325, a pedido da Rainha Santa 
Isabel. No entanto, só no dia 25 de março de 1646 é 
que o Rei D. João IV decidiu consagrar o país a Nossa 
Senhora da Conceição. Em Vila Viçosa, no Alentejo, D. 
João IV perante a imagem de Nossa Senhora da Conceição ofereceu 
Portugal à Mãe Imaculada de Jesus, depondo a coroa real aos pés da 
rainha do céu que, doravante seria também a Rainha de Portugal. E desde 
então nunca mais os Reis Portugueses voltaram a colocar a Coroa na 
cabeça. Durante muito tempo, no nosso país o dia da mãe celebrava-se 
neste dia. 
 

Em Casa: Faz um desenho de Nossa Senhora e entrega ao teu catequista.  

3º DOMINGO DO ADVENTO 

Maria mãe que...ajuda 
“Uma boa mãe ajuda a tomar as decisões difíceis com liberdade... Mas o que isso 

significa? É claro que não é fazer tudo o que se quer. Liberdade não significa, por assim dizer, 
atirar tudo o que não gostamos pela janela fora. Não, isso não é liberdade! A liberdade é-nos 
dada para que saibamos fazer escolhas boas na vida.”                                          Papa Francisco                                                                            

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus (11,2-11) 
  

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das 
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu 
Aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?». Jesus 
respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os 
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa Nova é 
anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando os 
mensageiros partiram, 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 – é 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».  
Palavra da salvação.  
 

Em casa: Primeiro faz uma lista das pessoas às quais gostarias de mandar um 

postal de Natal. Depois, em cartolina ou outro tipo de papel, faz um postal 
decorado onde escreves uma frase relativa ao Natal (podes tirá-la da Bíblia). Por 
fim assina o cartão que podes enviar pelo correio ou entregar pessoalmente. Não 
achas que os teus padrinhos ficariam felizes com a surpresa? 

Não esquecer: No 3º domingo é proposto que as crianças entreguem bens 

alimentares para ajudar as famílias mais necessitadas da nossa paróquia. 
. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_Xu-DFBZB6zA/TP9-tbZypQI/AAAAAAAAE7Q/f8Xx_RCB4wQ/s1600/Imaculada+Concei%C3%A7%C3%A3o.jpg


Na Catequese: Com o catequista escreve numa das partes do coração:  

Maria Mãe que...ajuda 
 

Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Leituras Dia 

III DOMINGO do ADVENTO 
Isaías 35, 1-10 – Salmo 145 – Epístola de São Tiago 5, 7-10 - 
Evangelho São Mateus 11,2-11 
“És tu Aquele que há de vir ou devemos esperar outro? ” 

 
11/12 

DOMINGO 

Dia de Nossa Senhora de Guadalupe 
Números 24, 2-17-Salmo 24 – Evangelho São Mateus 21, 
23-27 
“De onde era o batismo de João?” 

 
12/12 
SEG 

Dia de Santa Luzia 
Sofonias 3, 1-13- Salmo 33 – Evangelho São Mateus 21, 28-
32 
“Veio João e os pecadores acreditaram nele” 

 
13/12 
TER 

Dia de São João da Cruz  
Isaías 45, 6-25 – Salmo 84 – Evangelho São Lucas 7, 24-30 
“De onde me é dado eu venha ter comigo a Mãe do meu 
Senhor? ” 

 
14/12 
QUA 

Isaías 54, 1-10 - Salmo 29 – Evangelho São Lucas 7, 24-30 
“João é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor” 

15/12 
QUI 

Isaías 56, 1-8 - Salmo 66 – Evangelho São João 5, 33-36 
“João era uma lâmpada que ardia e brilhava” 

16/12 
SEX 

Génesis 49, 2-10 - Salmo 71 - Evangelho São Mateus 1, 1-17 
Genealogia de Jesus Cristo, filho de David 

17/12 
SÁB 

Retirado de Calendário Litúrgico-Palavra de Cada Dia, Paulus 

 

 
 
 

4º DOMINGO DE ADVENTO 

Maria mãe que...cuida 

“Uma mãe ajuda os filhos a crescer e quer que cresçam bem; para 
isso educa-os a não cederem à preguiça, a nãos se acomodarem a 
uma vida cómoda que se contenta só com ter coisas. A mãe cuida 

dos filhos para que cresçam fortes, capazes  de assumirem responsabilidades, de tenderem para 
grandes ideais... Maria faz precisamente isso em nós, ajuda-nos a crescer humanamente e na fé, 
a ser fortes, a viver com responsabilidade, a tender sempre mais para o alto.” 
                                                                                                                              Papa Francisco 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (1, 18-24) 
 

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.  

Palavra da salvação.  

Alegremo-nos com Maria, que esperou com muito amor durante nove meses o 
nascimento dessa criança, gerada por obra do Espírito Santo. 

Alegremo-nos com José, que acreditou nas palavras do mensageiro de Deus, 
recebeu Maria em sua casa e pôs ao Menino o nome de Jesus. 

Alegremo-nos porque a alegria é o melhor presente que poderemos 
oferecer a Jesus neste tempo próximo do Natal. 

Alegremo-nos porque, em Jesus, temos Deus conosco. 
 

Em casa: Em papel desenha e pinta algumas flores. Nas flores escreve o que 

queres que exista no teu coração (bondade, paciência, esperança, ...)  de forma a 

que vivas alegre. Depois coloca essas flores em redor do presépio da tua casa ou 

coloca-as na coroa de advento. 



Na Catequese: Com o catequista escreve numa das partes do coração:  

Maria Mãe que...cuida 

 

Celebramos a Palavra de Deus para cada dia: 

Leituras Dia 

IV DOMINGO do ADVENTO 
Isaías 7,10-14 – Salmo 23 – Carta aos Romanos 1,1-7- 
Evangelho São Mateus 1,18-24 
Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David 

 
18/12 

DOMINGO 

Juízes 13,2-7.24-25-Salmo 70 – Evangelho São Lucas 1,5-25 
É anunciado pelo anjo Gabriel o nascimento de João 
Batista 

 

19/12 
SEG 

Isaias 7,10-14- Salmo 23 – Evangelho São Lucas 1,26-38 
“Conceberás e darás à luz um Filho” 

20/12 
TER 

Sofonias 3,14 -18 – Salmo 32 – Evangelho São Lucas 1,39-45 
“De onde me é dado eu venha ter comigo a Mãe do meu 
Senhor?” 

 

21/12 
QUA 

1 Samuel 1,24-28 -Salmo 1 Samuel 2,1-8 – Evangelho São 
Lucas 1,46-56 
“O todo poderoso fez em mim maravilhas” 

 

22/12 
QUI 

Malaquias 3, 1-24- Salmo 24 – Evangelho São Lucas 1, 46-56 
O nascimento de João Batista 

23/12 
SEX 

Missa da manhã: 
2 Samuel 7,1-16 -Salmo 88- Evangelho São Lucas 1, 67-79 
“Visitou-nos como Sol nascente”  

 

24/12 
SÁB 

Retirado de Calendário Litúrgico-Palavra de Cada Dia, Paulus 

 

 

 

Natal 
 O sim de Maria tornou possível a presença de 
Deus no meio de nós. Jesus, Filho de Maria, é Deus 
conosco. Alegremo-nos. Natal é alegria religiosa, alegria 
interior, de luz e de paz. No rosto do Menino Jesus 
contemplamos o amor de Deus: Vinde adoremos! 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 1,1-18) 

  No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 

No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi 

feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as 

trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, 

ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O 

conheceu. Veio para o que era seu e os seus não O receberam. Mas àqueles que 

O receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos 

de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da 

vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. 

Nós vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de 

graça e de verdade.  

Palavra da salvação 

Quando chega uma pessoa muito importante a uma cidade, toda a gente 
vem à rua, vestem-se fatos de cerimónia, há bandeiras, a banda toca, há 
aplausos... 
 Hoje celebramos a chegada de Jesus, Filho de Deus. Veio no silêncio da 
noite, nasceu num humilde curral de animais, foi saudado apenas pelos simples 
pastores. O seu trono de rei é uma manjedoura e o traje de cerimónia são as 
fraldas de bebé. 

Como os habitantes de Belém, não fechemos a nossa casa/o nosso 
coração a Jesus. Deixemos que Ele entre na nossa vida e lhe traga mais felicidade 
e mais paz. 

Na igreja: Na manjedoura é colocado um coração onde é deitado o 

menino Jesus. 

Em casa: Desenha um coração em cartolina vermelha e escreve nele os 
nomes das pessoas que te são queridas e próximas. Coloca o coração no teu 
presépio, servindo de manjedoura, reza para que Jesus habite no coração dessas 
pessoas.  



Mensagem do Senhor Padre 

Estamos de novo no tempo de Advento, tempo de espera e de 

escuta silenciosa da voz de Deus, que se há-de manifestar 

fortemente no Natal. 

Com o Pai do Céu, percorremos sempre os caminhos da alegria, 

tal como Maria rezou no seu Magnificat: “o meu espírito se 

alegra em Deus, meu Salvador.” Por isso é Deus que nos alegra e 

esperamos com Maria, na alegria. Esperamos o quê? 

Naturalmente o nascimento do seu Filho Jesus. Para nós cristãos, 

o nascimento de Jesus será sempre, a causa deste júbilo. 

Meus amigos, sendo a Igreja família de famílias, vamos percorrer 

com ela através desta campanha de Advento que a nossa 

Paróquia propõe, o caminho de alegria. É sem dúvida para nós, 

uma proposta profunda de oração, que assenta na ideia de 

sonhar, com Maria, José e Jesus, “a família” e "em família" a 

alegria do Natal.  

Que esta festa nos contagie a todos e nos leve a viver, em Igreja, 

a alegria de ser cristão.  

Boa caminhada! 

 

Padre Hélder 

ADVENTO 2016 

Bênção das velas e coroas do Advento na Eucaristia de 27 de novembro. 
Confissões dia 5 de dezembro, das 19h às 21h. 
Recolha de géneros alimentícios, nas Eucaristias de 10 e 11 de dezembro, que 
serão posteriormente entregues à ACR para a elaboração de cabazes a distribuir 
pelas famílias necessitadas da nossa paróquia. 
Bênção da Imagens do Menino Jesus na Missa do Parto do dia 18 de dezembro. 

 

NATAL 2016 
24 de dezembro Auto de Natal e Missa do Galo 21h00 

25 de dezembro Dia de Natal 9h15 

26 de dezembro Primeira Oitava e Bênção das Famílias 9h15 

28 de dezembro Bênção das Crianças 19h30 

1 de janeiro Missa de Ano Novo 9h15 

Epifania do Senhor (Dia de Reis) e celebração do Natal do Doente e Idoso, dia 8 de 

janeiro às 10h00. 

 
CAPA: Imagem retirada do panfleto do Santuário de Fátima das comemorações do 

centenário das aparições de Fátima. 

MISSAS DO PARTO    
15 de dezembro Eiras Velhas e Fonte dos Almocreves 

16 de dezembro Salão, Choupana e Ribeiro do Louro 

17 de dezembro Lombo da Calçada, Regadinhas, Rego 

18 de dezembro Palmeira de Cima e Junta de Freguesia de Santa Cruz 

19 de dezembro Palmeira de Baixo, Rosário e São Pedro 

20 de dezembro Pelos Homens da Paróquia 

21 de dezembro Pelas Mulheres da Paróquia 

22 de dezembro Pelos Jovens e Crianças da Paróquia 

23 de dezembro Pelos Idosos, Doentes e Migrantes 

 
 

Informações 
Paroquiais 

Adoração ao Santíssimo: primeiras terças-feiras do mês  

Confissões: todas as primeiras terças-feiras do mês 

Cartório: terça-feira das 19h às 20h00 

Email: paroquiaslbga@gmail.com 

Blog: www.paroquiadalombada.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/paroquiadalombada.com 



 

 

 

 


