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DESAFIO 
DA SEMANA

‘Preparar’ uma 
estrela para 

colocar à janela 
ou à varanda, 
na porta ou no 
jardim da casa.

Advento, tempo de profecia e de 
esperança: anúncio do Salvador. Nada 
nem ninguém, mesmo a fragilidade 
e o pecado, nos pode retirar a fonte 
da esperança: «Senhor, sois nosso 
Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; 
somos todos obra das vossas mãos». 
A profecia chega à plenitude com 
a vinda do Salvador. Pela graça 
recebida através de Jesus Cristo, 
«fostes enriquecidos em tudo: em toda 
a palavra e em todo o conhecimento». 
Entretanto, a caminho, pedimos: 
«Mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos». Jesus Cristo oferece-nos o 
complemento da esperança: «digo-o 
a todos: Vigiai!». A vida cristã é um 
convite à vigilância ativa, desafio 
a esperar a vinda do Senhor: hoje, 
agora. Deus vem! Feliz Advento, tempo 
de esperança e de encontro.

No caminho do Advento até à 
Epifania, é-nos proposta uma bela 
história de encontro. Uma história 
de amor e de esperança, de luz e 
de vida. Deus mantém a iniciativa 
de vir ao nosso encontro, para 
estar connosco e nos falar como 
a amigos. E nós colocamo-nos à 
escuta para descobrir a nossa missão 
neste mundo. Como Jesus Cristo, 
que vem para nos salvar, existe um 
propósito para cada um de nós. O 
cristão reconhece que é obra das 
‘mãos’ de Deus. A nossa identidade e 
missão foram inscritas por Deus no 
nosso coração. Este é o tempo para 
a vigilância ativa, «pois cada dia é 
um ‘presente’ que Deus nos dá, nova 
oportunidade para ganharmos uma 
vida com projeção eterna».

“Somos todos obra “Somos todos obra 
das vossas mãos”das vossas mãos”

‘Em busca da vida’ 
série para o Advento e Natal
em laboratoriodafe.pt

És uma missão
O que é que Deus tinha na mente e no 
coração quando moldou o teu ser? 
Acolhe este início de ano litúrgico 
como nova oportunidade para 
sintonizares com o propósito que 
Deus tem para ti. Façamos a viagem 
‘em busca da vida’, à descoberta do 
propósito, ao encontro da missão 
que está desde sempre na mente e 
no coração do Oleiro. Hoje, continua 
a moldar o teu ser, de modo que te 
possas conformar à sua imagem, 
assumir a tua missão no mundo.
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INFORMAÇÕES 
 
INTENÇÕES DE MISSAS. A partir de 01 de Dezembro 
iniciarei a marcação das intenções de missa para 2021. 
 
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES. No dia 03 de Dezembro, às 
21h15, haverá um momento de oração pela vida e pelas 
vocações na nossa Igreja Paroquial, integrado na rede 
mensal de oração que a nossa zona pastoral promove. 
 
PREPARAÇÃO CRISMA / ADULTOS. Estão abertas as 
inscrições para preparação do sacramento da Confirmação, 
para pessoas adultas (+ 21 anos) que, por algum motivo 
não tenham completado a sua Iniciação Cristã. A inscrição 
deve ser feita para o mail da paróquia até ao dia 09 de 
Dezembro. 
 
CAMPANHA “10 MILHÕES DE ESTRELAS”. A Cáritas 
promove de novo a campanha “10 milhões de Estrelas – 
Um gesto pela paz”. Trata-se da venda de velas com custo 
de 1 €, que devem ser acesas na noite de Natal e colocadas 
à janela, simbolizando a adesão de cada família aos valores 
e ideais desta campanha. Com a verba conseguida, a 
Cáritas continuará a apoiar as famílias mais carenciadas e 
afectadas pelo vírus Covid 19. Pode adquirir as velas na 
nossa paróquia. 
 
PRIMEIRA SEXTA. Antes das celebrações, atenderei no 
sacramento da Reconciliação. Relembro a possibilidade de 
visita aos doentes, com marcação individual. 

 

 
 

 

Dom. 29.  08h00  Avelino Ribeiro Braga 
 11h00  PELO POVO 
Seg. 30.  08h00  
Ter. 01. 11h00 José da Fonseca e Silva (m.c. Centro Social) 
Qua. 02. 18h45 António Fernando Gomes Ferreira; João Baptista Martins, 

esposa e fam.; João Carvalho e esposa; Carlos Augusto Oliveira e 
esposa; Manuel de Oliveira; Severino Costa Simões e esposa; Maria de 
Jesus Carvalho Martins e marido 

Qui. 03. 18h45 Manuel Carvalhais 
Sex. 04. 18h45 Associados do Sagrado Coração de Jesus 
Sáb. 05. 11h00 Maria Conceição Moura Pereira; Almerinda Rosa Pereira 

Fernandes; Domingos Machado Silva Reis; Daniel Coelho; Maria 
Conceição Machado e marido; Francisco Cunha Alves (A); João Ferreira 
Machado; José Ferreira Graça (A) e esposa; Maria Celeste Moutinho 
Moura Peixoto; Amélia Jesus Lopes e marido 

Dom. 06.  08h00  Confraria das Almas 
 11h00  PELO POVO 
Seg. 07.  08h00  João Manuel Mendes Rodrigues 
Ter. 08.  08h00  Zacarias Oliveira 
 11h00  António Góis Ribeiro e pais 

Agenda Litúrgica 
 
30.11 
. Santo André 
 
03.12 
. São Francisco Xacier 
 
05.12 
. São Geraldo 
 
 
Agenda Paroquial 
 
05.12 
. Encontro Preparação 
Matrimónio 
 
06.12 
. Encontro Preparação 
Matrimónio 
. Escola de Famílias: 
“Família na 
expectativa… com 
esperança” 
 
08.12 
. Reunião Conferência 
Vicentina 
 
13.12 
. Momento Vespertino 
de Oração 
. Bênção das Grávidas 
(Sé Catedral) 


