
DEZEMBRO                          INFORMAÇÕES  

Domingo – 15      Aniversário do Padre José Ezequiel Inácio 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo  13.00h    Zona 2: Festa de Preparação para o Natal (Advento) com a parti-
cipação da Catequese – Almoço convívio   

     A Sala de Chá está encerrada 
III  15.00h    Festa de Natal na Santa Casa da Misericórdia 

 15.00h    Missa de Natal no Lar da Aldeia 
do Advento 15.00h    Recolecção Vicarial de Catequistas, na Vestiaria até às 18h 

  15.00h    Zona 4: terço com a catequese e preparação do Presépio na Capela  
 16.00h    Concerto da Universidade Sénior na Igreja Paroquial 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 16 19.00h    Inicio da Novena de Natal, Eucaristia com Bênção dos Presépios  
3ª feira - 17     Aniversário Natalício do Papa Francisco 
 10.00h    Confissões na Igreja da Azambujeira 
 14.30h     Visita e confissões na Santa Casa da Misericórdia 
 19.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia 
 21.00h    Escuteiros: recolha da Luz da Paz de Belém na Sé Patriarcal 
4ª feira - 18 10.30h    Visita e confissões ao Lar da Goucharia 
 15.30h    Confissões na Igreja dos Candeeiros 
 19.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia 
 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 19 10.30h    Confissões na Igreja do Casal do Guerra 
 15.00h    Confissões na Igreja dos Freires 
 19.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia 
 21.00h    Celebração Penitencial na Igreja Paroquial    
6ª feira - 20 14.30h    Confissões na Igreja da Ribafria 
 19.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia 
 20.30h    Zona 9: Encontro de Oração do Advento na A. Norte da Vila 
Sábado - 21 09.00h    Confissões do Advento para o 4º, 5 e 6º anos na Igreja Paroquial  
 10.00h    Confissões do Advento para a adolescência na Capela de São Paulo  
     Distribuição da Luz da Paz de Belém nas missas paroquiais 
 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese 
 16.30h    Missa na Igreja da Azambujeira 
 18.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia  
Domingo – 22 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
IV  15.00h    Zona 6: lanche com os idosos no Clube 

do Advento 18.00h    Novena de Natal seguida de Eucaristia  

* Missa  ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19.00h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa, quando possível. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 

Em Agenda: 
24 de Dezembro: Reunião de Acólitos às 10.00h 
1 de Janeiro: Oração pela Paz às 21.15h 
4 de Janeiro: Festa dos Reis com jantar e espectáculo 
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(continuação) 
   3. Com a simplicidade daquele sinal, São 
Francisco realizou uma grande obra de 
evangelização. O seu ensinamento pene-
trou no coração dos cristãos, permanecen-
do até aos nossos dias como uma forma 
genuína de repropor, com simplicidade, a 
beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar 
onde se realizou o primeiro Presépio suge-
re e suscita estes sentimentos. Gréccio tor-
na-se um refúgio para a alma que se escon-
de na rocha, deixando-se envolver pelo 
silêncio. 
   Por que motivo suscita o 
Presépio tanto enlevo e nos 
comove? Antes de mais nada, 
porque manifesta a ternura 
de Deus. Ele, o Criador do 
universo, abaixa-Se até à 
nossa pequenez. O dom da 
vida, sempre misterioso para nós, fascina-
nos ainda mais ao vermos que Aquele que 
nasceu de Maria é a fonte e o sustento de 
toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um 
irmão, que vem procurar-nos quando esta-
mos desorientados e perdemos o rumo, e 
um amigo fiel, que está sempre ao nosso 
lado; deu-nos o seu Filho, que nos perdoa e 
levanta do pecado. Armar o Presépio em 
nossas casas ajuda-nos a reviver a história 
sucedida em Belém.    
   Naturalmente os Evangelhos continuam a 
ser a fonte, que nos permite conhecer e 
meditar aquele Acontecimento; mas, a sua 

representação no Presépio ajuda a imagi-
nar as várias cenas, estimula os afetos, 
convida a sentir-nos envolvidos na histó-
ria da salvação, contemporâneos daquele 
evento que se torna vivo e atual nos mais 
variados contextos históricos e culturais. 
De modo particular, desde a sua origem 
franciscana, o Presépio é um convite a 
«sentir», a «tocar» a pobreza que escolheu, 
para Si mesmo, o Filho de Deus na sua 
encarnação, tornando-se assim, implicita-
mente, um apelo para O seguirmos pelo 

caminho da humildade, da 
pobreza, do despojamento, 
que parte da manjedoura de 
Belém e leva até à Cruz, e 
um apelo ainda a encontrá-
Lo e servi-Lo, com miseri-
córdia, nos irmãos e irmãs 
mais necessitados.  

 

4. Gostava agora de repassar os vários 
sinais do Presépio para apreendermos o 
significado que encerram.  Em primeiro 
lugar, representamos o céu estrelado na 
escuridão e no silêncio da noite. Fazemo-
lo não apenas para ser fiéis às narrações 
do Evangelho, mas também pelo significa-
do que possui. Pensemos nas vezes sem 
conta que a noite envolve a nossa vida. 
Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus 
não nos deixa sozinhos, mas faz-Se pre-
sente para dar resposta às questões deci-
sivas sobre o sentido da nossa existência: 
Quem sou eu?                             (virar a página) 

CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM DO SANTO PADRE 
FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO 



Luz da Paz de Belém 
 

O Agrupamento de Escuteiros vai receber, no dia 17 de Dezembro, 
na Sé Patriarcal, a Luz da Paz de Belém. Esta é a Luz que vem da  
gruta da Natividade de Belém e será distribuída pelas famílias e 
instituições, com o objectivo de nos preparar para a verdadeira 
Luz—Jesus Cristo, Ele que é o Príncipe da Paz. 
Nas missas paroquiais do próximo domingo, os Escuteiros irão distribuir esta Luz. Pede-
se a quem  quiser receber a luz, que traga lanternas .  

 
Novena de natal 

 

   A Paróquia convida a todos 
a participarem na Novena de 

Natal que precederá os 9 dias 
da festa litúrgica. 

   Terá inicio no dia 16 de 

Dezembro às 19.00h, seguida 
de Eucaristia e Bênção dos 

Presépios.  

   Nos dias 17, 18, 19 e 20 a 
Novena será às 19.00h.  

No sábado e no domingo, as 

missas das 18.00h começa-
rão com a Novena. A missa 

ferial das 8.30h, mantêm-se.   

(continuação) 
   Donde venho? Por que nasci neste tempo? 
Por que amo? Por que sofro? Por que hei de 
morrer? Foi para dar uma resposta a estas 
questões que Deus Se fez homem. A sua pro-
ximidade traz luz onde há escuridão, e ilu-
mina a quantos atravessam as trevas do 
sofrimento. Merecem também uma referên-
cia as paisagens que fazem parte do Presé-
pio; muitas vezes aparecem representadas 
as ruínas de casas e palácios antigos que, 
nalguns casos, substituem a gruta de Belém 
tornando-se a habitação da Sagrada Família.  

 Parece que estas ruínas se inspiram na 
Legenda Áurea, do dominicano Jacopo de 
Varazze (século XIII), onde se refere a cren-
ça pagã segundo a qual o templo da Paz, em 
Roma, iria desabar quando desse à luz uma 
Virgem. Aquelas ruínas são sinal visível 
sobretudo da humanidade decaída, de tudo 
aquilo que cai em ruína, que se corrompe e 
definha. Este cenário diz que Jesus é a novi-
dade no meio dum mundo velho, e veio 
para curar e reconstruir, para reconduzir a 
nossa vida e o mundo ao seu esplendor ori-
ginário.                    (continua na próxima folha)                      

Grupo Coral da Catequese 
 

    Todas as crianças e jovens que frequentam a 
catequese são convidadas a participar no coro 
para animação das missas dedicadas à cateque-
se. A próxima missa é no dia 25 de Dezembro às 
11.30h 
Para isso basta comparecer no ensaio dia 21 de 

Dezembro, às 14h30 
na Igreja Paroquial. 
Seja a cantar ou a 
tocar és bem-vindo.  

Rapazes e Raparigas 
 

Nas férias de Natal há várias activida-
des vocacionais e de voluntariado: 

 

Para rapazes: 
* Estágios do 7º e 8º ano – de 21 a 23 
de Dezembro  
* Campanários do 9º e 10º anos – de 28 
a 30 de Dezembro 
 

Luzeiros de Natal para Raparigas: 
Dois grupos: 7º-9º  e  10º-12º 
Datas : de 20 a 23 de Dezembro, na 
Casa do Oeste, em Ribamar da Louri-
nhã 
 

Inscrições e informações na  página do 
pré-seminário de Lisboa. 
———————————————— 
Também a Juventude Hospitaleira tem 
uma actividade “Natal Hospitaleiro”, na 
Casa de Saúde do Telhal, para jovens 
dos 13 aos 35  anos, entre os dias 18 e 
22 de Dezembro. Mais informações em 
www.juventudehospitaleira.org 

Reconciliação no Advento 
  

21 Dez: Celebração da Reconciliação para a Cate-
quese: 
 * 4º, 5º e 6º anos, às 9.00h na Igreja  
 * adolescentes, na Capela de S. Paulo às 10.00 h 
  
19 Dez: Celebração da Reconciliação para todos, 

na Igreja Paroquial às 21h  
 

Para os mais idosos ou doentes iremos marcar 
confissões nas igrejas das zonas: 
Dia 17: Igreja da Azambujeira às 10.00h 
Dia 18: Igreja dos Candeeiros às 15.30h 
Dia 19: Igreja do Casal do Guerra às 10.30h 
Dia 19: Igreja do Freires às 15.00h 
Dia 20: Igreja da Ribafria às 14.30h 
 

Noutras paróquias: 
Dia 17:confissões no Vimeiro às 21 h  
Dia 18: confissões em Turquel às 21 h 
Dia 20: confissões em Alcobaça às 21 h 

Retiro de Jovens no Centro de Apoio a Deficientes São João Paulo II 
 

O grupo de jovens Benedictus convida-te para uma experiência de voluntariado em Fáti-
ma, nos dias 26 a 28 de dezembro. Será uma oportunidade de reflexão, partilha, oração e 
convívio com outros jovens, ao serviço de quem precisa. 
De que estás à espera? Se tens entre 17 e 23 anos, inscreve-te através do                                 
e-mail benedictusgrupo@gmail.com até dia 19 de Dezembro. Contamos contigo! 
Se ainda estás com dúvidas, contacta-nos através do mesmo e-mail.  
Faz mais por ti e pelo teu próximo! 

Inscrições para o  
sacramento do Crisma 

 

Já abriram as inscrições para os 
encontros de preparação para o 
Sacramento do Crisma de jovens e 
adultos. 
 Pedimos para a inscrição uma foto-
grafia tipo passe atualizada. 
A primeira reunião é dia 10 de Janeiro 
de 2020 às 21.00h 


