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ADVENTO - Tempo de Espera, de Preparação, de Festa
Advento, tempo de Espera: Os cristãos ao longo dos tempos, desde
o século IV, e em todos os lugares, ao longo das quatro semanas que
antecedem a festa de Natal, preparam o seu coração para a vinda do Senhor. Deus fez-se menino para crescer entre nós, viver como um de nós
e dar-nos um testemunho real e físico de como percorrermos o nosso caminho neste mundo e nos prepararmos para a vida eterna.
Advento, tempo de Preparação: Somos chamados a preparar-nos
para a vinda do Senhor, com oração e humildade, fazendo-nos
“pequenos” para que possamos renascer com Jesus no dia de Natal. É
altura de prepararmos o nosso coração, de o abrirmos ao amor e à solidariedade para que possamos acolher a dádiva com um coração mais
puro e mais disponível.
Advento, tempo de Festa: O Natal, celebração do “aniversário” de Jesus proporciona-nos a oportunidade de festejarmos em família a nossa
identidade cristã. No seio da nossa família, da nossa comunidade, junto
dos mais desfavorecidos criamos espaços de amor, de carinho, de solidariedade. E a festa acontece! Deus cumpriu a sua promessa e enviounos um Salvador! Alegremo-nos! Façamos a festa, celebremos, troquemos presentes… mas não nos esqueçamos do que celebramos: o nascimento de Jesus, o Verbo feito Homem para nos trazer a redenção.
Matilde Fernandes

Tempo de Advento e Natal – Recomeçar / Renovar
E eis que chega o novo ano litúrgico.
É já hoje, dia 2 de Dezembro, dia em que sai este número do “Torne
em Missão”, que se inicia o novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do
Advento.
Entramos agora no chamado ano C, ano que privilegia a leitura do
evangelho segundo S. Lucas no que aos sinóticos diz respeito.

“Mais um ano; é mais um...” poderão alguns pensar ou dizer, a meu
ver, erradamente. Não devemos encarar como “mais um”, mas sim como
um ano de compromisso; o ano em que eu vou ... Vou ser mais empenhado no meu compromisso como cristão; vou ser mais assíduo ao culto dominical; vou retirar algum tempo ao meu tempo para dedicar mais a Deus
e aos meus irmãos; vou estar mais atento ao meu irmão que até sofre em
silêncio…
Novo ano: altura certa de cada um de nós renovar a relação pessoal
que tem com Jesus Cristo (a altura é sempre certa, o novo ano é apenas
um motivo).
Mas não andemos cabisbaixos, queridos irmãos; antes pelo contrário,
renovemo-nos com muita alegria. Porque toda a mensagem de Deus e de
Seu Filho Jesus Cristo está envolta em alegria:
“O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; habitavam numa
terra de sombras e uma luz brilhou para eles. Acrescentaste a alegria, ó
Senhor, aumentaste o júbilo” (Is 9,1-2a).
Maria, ao receber tudo quanto o anjo lhe contou que o Senhor lhe tinha proporcionado, cantou com alegria: “A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador” (Lc 1,46-47).
E no episódio da videira e dos ramos Jesus conclui dizendo: “Falo-vos
desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita“ (Jo 15,11).
Neste tempo fortemente marcado pelo natal comercial do consumismo, sinónimo quase sempre de egoísmo e tempo de muito pouco altruísmo, façamos como nos diz o profeta e gritemos bem alto às cidades que
este é o tempo do nascimento do Salvador: “ Sobe a um alto monte, pre-

goeiro de Sião, levanta com força a tua voz, não tenhas medo e diz às
cidades: “Vem aí o vosso Deus!” (Is 40,9).

Feliz Natal!
Jaime Dias

OREMOS:
“Que o teu amor me conforte, como prometeste ao teu servo”.

Sl 119, 76

Senhor, em Cristo tu fizeste novas todas as coisas; transforma a pobreza
da nossa natureza através das riquezas da tua graça, e que através da
renovação das nossas vidas possamos dar a conhecer a glória celestial;


Ajuda-nos a usar os produtos da Terra e de todo o Universo para
Tua glória e para o bem comum da humanidade;



Nesta época em que nos preparamos para celebrar o teu nascimento, inspira-nos Jesus a seguir a tua palavra e a “amarmo-nos uns
aos outros”; aumenta em nós a solidariedade para os mais carenciados no corpo ou no espírito, para que possam encontrar o apoio que
necessitam;



Protege, Senhor, os refugiados, os sem-abrigo e todos aqueles que
se encontram em situações de desamparo e solidão;



Pedimos-te pela famílias para que vivam em ambiente de harmonia
e amor;

Tudo isto Te pedimos por amor do Teu Filho que veio ao mundo para nos
salvar. Ámen

DEZEMBRO - CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES
Domingos ás 11h00
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças
9 de Dezembro,11h00, Eucaristia dominical
Com a receção na paróquia das nossas irmãs Fátima, Paula e Dulce e
lançamento da Bolsa Diogo Cassels
15 de Dezembro
Entrega de Cabazes de Natal os nossos irmãos mais
carenciados com celebração eucarística

16 de Dezembro
Festa de Natal do Arciprestado do Norte - Paróquia do Bom Pastor
5, 12,19 de Dezembro , às 21h30
Reuniões de Preparação do Advento na Paróquia do Salvador do Mundo
25 de Dezembro 11h00
Celebração Eucarística do Natal c/ participação das crianças

ANIVERSARIANTES EM DEZEMBRO
Dia 2 - Sara Lusitana Santos
Azevedo
Dia 7 - Maria Elisa Filipe N. Silva
Dia 8 - Paulo Jorge Lima Pimentel
Dia 9 - Rui Pedro Tavares da Luz Soares
Dia 11 - Maria Isaura Canedo
Alvarez Esmeriz
Dia 12 - Francisco Fernando Pinto
da Silva
Dia 15 - Samuel José Almeida

Dia 15 - Leonardo Pina Cabral
Freitas Sousa
Dia 16 - Carlos Augusto Azevedo
Duarte
Dia 17 - Fernando Manuel F.
Rodrigues Silva
Dia 20 - Umbelina Maria Peres
Passos Apura
Dia 23 - Carlos Alberto Carvalho Leal
Dia 29 - Manuela Carmo dos Santos
Ribeiro
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