
Serviço Litúrgico
Domingo, 22 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 23 de dezembro — 19h00
— Olívia Rossas Fernandes (7.º Dia)
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Elbino Barbosa Miranda, filho e pais
— Albino Sampaio da Silva
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Carlos Alves da Costa
— Joaquim Pires Afonso, esposa, filha, genro

e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Augusto Rafael, avós e tia
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Helena Lemos Neiva, pais, marido e irmãos
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Glória Dias Branco e pai
Terça, 24 de dezembro — 17h30
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

familiares
— Maria Glória Dias Branco
Quarta, 25 de dezembro — 08h30
— Paroquianos
Quinta, 26 de dezembro — 18h00
— Maria Glória Dias Branco
— Laurinda Boaventura Jorge
— Maria Glória Dias Branco
— Paulo Jorge Barros da Cunha
— Ana Brás Júnior
— Beatriz Gonçalves de Sá
— Olívia Roças Fernandes
— Maria Augusta Marques da Silva e família
— Manuel António Pires, esposa e filhos

Sábado, 28 de dezembro — 17h30
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo, 29 de dezembro — 08h30
— Sagrada Família
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Intenções das Missas
Sábado, 28 de dezembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 29 de dezembro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá

Deus continua a agir,
mas quer que os seus colaboradores
assumam a sua responsabilidade...
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— Adolescentes do 7.º Ano

Preparando o Natal
Onde está a fila para ver JESUS?

Eu quero pôr-me nessa fila!
— A FILA onde se vê Jesus; fila onde há espe-

rança e confiança; fila de gente alegre que
ama com generosidade. Fila de comunhão
e entreajuda.

— Fila dos que querem ver Jesus de verdade
para o fazer parte das suas vidas, da vida
deste mundo. Os que acreditam que sem
Jesus, sem NATAL não há vida futura!

— É a fila dos que acreditam!
— VEM, põe-te na Fila do verdadeiro Natal!
— Fila da Fé: ACREDITA!
— Fila da Esperança: ESPERA!
— Fila do amor: AMA com generosidade e

verdade!
— Fila da alegria: SORRI de todo o coração!
— Fila da família: Sê FAMILIA em comu-

nhão!
— Fila dos que constroem um mundo me-

lhor: AUMENTA-A…



Outros assuntos
4.º Domingo do Tempo do Advento

1.ª Leit. – Is 7, 10-14;
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – Rom 1, 1-7;
Evangelho – Mt 1, 18-24.
Neste último domingo do Advento celebra-

mos o ponto alto da nossa esperança e da nos-
sa espera. Revivemos a espera do Messias,
para tirar mais fruto da sua vinda, que continua
a acontecer em cada momento da história.

Quando o antigo Israel estava ameaçado
pelos povos estrangeiros, Deus suscitou a es-
perança do povo mediante o sinal da “jovem”
(a rainha?) que ficou grávida e cujo filho re-
ceberia o nome de “Emanuel”, Deus conos-
co (1.ª leitura). Visto que “jovem” pode tam-
bém ser traduzido por “Virgem”, esse sinal
realiza-se plenamente em Maria, a Virgem. A
concepção, pela “Virgem”, do filho dado por
Deus é o sinal de que Deus está a agir. O
povo pode contar com ele.

O centro desta liturgia é, pois, o maravi-
lhoso encontro do divino e do humano em Je-
sus Cristo. Nos domingos anteriores, as ex-
pectativas do Antigo Testamento eram a ima-
gem da nossa esperança escatológica. Hoje
entramos mais diretamente no mistério de
Deus em Jesus, maravilha operada por Deus
na realidade humana. Deus pôs a mão à obra:
Jesus é Deus-connosco (Mt 1,23), e connosco
permanecerá. A obra de Deus é de sempre e
para sempre.

Neste mistério, a Virgem-Mãe ocupa um
lugar central, Este quarto domingo é, na reali-
dade, urna festa de Maria (antigamente os mes-
mos textos eram repetidos na quarta-feira, na Mis-
sa aurea em honra de Maria). A oração do dia de
hoje tornou-se a conclusão da oração do An-

Apresentação de contas
Porque o ano caminha para o fim, agrade-

ce-se a quem tem dinheiros a entregar à Igreja
(Sagrada Família, alminhas, etc...) o faça ao
longo desta semana junto dos membros da Fá-
brica da Igreja para que no final do mês pos-
samos fechar as contas anuais.

Não queremos (nem devemos) andar a
publicar as contas aos poucos e espartilhadas.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio).

Embora não seja obrigatório a frequência
do CPM, o Código de Direito Canónico esta-
belece que se faça «a preparação pessoal
para a celebração do matrimónio, pela
qual os esposos se disponham para a san-
tidade e os deveres do seu novo estado»
(CIC can. 1063, 2, CCEO can. 783, § 1).

No nosso arciprestado esta preparação é
feita essencialmente através do CPM, que
mais uma vez vai decorrer no Centro Paro-
quial de Palmeira de Faro.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

gelus: a mensagem do anjo é a primeira mani-
festação da obra de Deus que vai desde a
anunciação até à ressurreição! Maria apare-
ce aqui como a jovem escolhida por Deus,
qual esposa pelo rei. A virgindade de Maria
significa a sua disponibilidade para a obra de
Deus nela: virgindade fecunda, prenhe de sal-
vação. Nela brota o fruto que, em pessoa, é o
sinal de que Deus está conosco.

Em Jesus, a Escritura cumpre-se (evan-
gelho). Deus está a agir, mas não sem que os
seus colaboradores assumam a sua respon-
sabilidade. José, “descendente de David”,
faz com que o “filho de Deus” (o Messias)
nasça “filho de David”, ou seja, descenden-
te de David, conforme as Escrituras (cf. Mt 1,
1-16). José não precisa de ter medo de aco-
lher Maria: ela é sua esposa (Mt 1,20). Ela tor-
nar-se-á mãe do Emanuel, pelo poder do Es-
pírito de Deus (Deus que age, Mt 1,21). Assim,
humanamente falando, Jesus é “filho de Da-
vid” e, pela obra do Espírito Santo em Maria,
Ele é “Filho de Deus” (2.ª leitura).

O mistério de Jesus ter nascido sem que
Maria deixasse de ser virgem significa que
Jesus, em última instância, não é mera obra
humana, mas antes de tudo um presente de
Deus à humanidade. O seu nascimento é si-
nal de que Deus está conosco para nos sal-
var. O seu nome, Jesus, significa “Deus sal-
va”; é o equivalente de Emanuel.

O mistério manifesta-se através de sinais:
o mistério do amor, através da rosa; o misté-
rio de Deus que age, através do sinal da Vir-
gem que se torna mãe. Há uma coisa que nos
ajuda a vislumbrar o significado desta histó-
ria: diante da gravidez, os pais, e sobretudo a
mãe, têm consciência da presença de um mis-
tério: os pais sentem que o filho não é apenas
obra deles.




