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Assunto - Atividade
Adoração: Conf. do SS.mo: 17,45h.
Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão: Em S. João da
Madeira. 21,30h -,23.00h
Conversão de S. Paulo – Festa.
Início da Semana do Consagrado.
2.ª Sessão Escola Vicarial de Leigos. Tema: “A aposta numa economia
mais solidária” . Em S. João da Madeira 21,30h
65.º Dia Mundial dos Leprosos
Confraria do SS.mo: 12h

Coro dos Pequenos Cantores, convite: Se gostas de cantar vem juntar-te a nós às
sextas às 21h no salão paroquial. Alia o canto à diversão e cresce no louvor a Deus.
O Coro dos Pequenos Cantores aguarda-te.
P’ equipa: Cármen
Dia do Consagrado e Bênção das Grávidas: Bênção para todas as mulheres grávidas.
Seria bom que todas as grávidas participassem para agradecer a Deus o dom da vida e
pedirem a bênção para a sua gravidez.
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A Mensagem vem de longe: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.” Mas
não é apenas para os discípulos de João Batista. È para todos os povos. È
para hoje. Importa recrutar e preparar anunciadores desta Mensagem. Os
discípulos de João Batista transmitiram-na. Mas Ela é sempre atual. Teremos
que ser sempre anunciadores da Boa Nova do Evangelho. Para tanto
precisamos de nos converter.
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Arrependei-vos e acreditai no Evangelho

•

Dia de Reis: No sábado, dia 6, o Coro Litúrgico fez o seu jantar-convívio de Natal.
Estava muito frio, mas o calor humano que se fez sentir, aqueceu a sala onde ressaltou a
alegria, partilha e boa disposição. O Sr. Padre Albino, honrou-nos com a sua presença e
manifestou aos Coralistas, e seus familiares o seu apreço e simpatia.
Tal como os reis ofereceram presentes ao Deus Menino, também houve uma entrega
simbólica de prendas entre os presentes.
O Coro Litúrgico deseja a toda a comunidade um Feliz Ano Novo e que a Luz do Deus
Menino resplandeça entre nós.
Equipa Coro Litúrgico

FOLHA DOMINICAL

•

•

Jonas cumpriu a Mensagem: Foi à cidade de
Nínive e convidou o povo à conversão. O povo
escutou arrependeu-se e fez penitência (1.ª
Leit.).
Paulo convida os coríntios à conversão porque a
vida deste mundo é breve. (2.ª Leit.).
Jesus anuncia a Boa Nova do Reino. É
escutado. E seguem-no como discípulos atentos
(Evang.º).
Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos
(Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Servi o Senhor com alegria; vinde à Sua presença e exultai.
Comunhão: Quem comer deste pão e beber deste vinho, viverá para sempre.
Final: Bendito seja Deus, bendito sejas.

Retiro de Natal do 11.º Ano
No fim-de-semana de 15, 16 e 17 de Dezembro, o grupo “Pegadas de Deus” esteve
em retiro, em Chave, em casa do Sr. Padre Albino. Ainda que não possa ser comparado
à intensa semana de acampamento que vivemos em Agosto, serve como prova daquilo
que foi semeado nessa mesma semana. Semente esta, que mudou radicalmente o nosso
grupo, que fez crescer a fé individual e coletiva e nos mostrou o que é a união.
E agora, que saímos da serra e voltamos à nossa rotina com os valores que semeamos
há 5 meses, reforçados.
Guardamos ainda mais memórias, desde orações a brincadeiras, de dinâmicas a
conversas.
Foram apenas 3 dias, mas o que se retira dessa migalha de tempo são os nutrientes
necessários para alimentar a força, a confiança e a fé.
Aprendemos mais sobre o que pensávamos já saber, fomos questionados sobre as
coisas que se pensam ser elementares, resultando daí uma maior crença em Deus e
maior proximidade a Ele. Aprendemos que Advento é tempo de preparar os nossos
corações para receber Jesus; e com este retiro, demos um grande passo nessa recepção
e fomos e somos, mais uma vez, caminho marcado pelas Pegadas de Deus, construindo
a Sua igreja.
O grupo 11.º Ano “Pegadas de Deus”

Os ensinamentos do Papa Francisco – A Eucaristia-Oração
Dando continuidade às palavras do Papa Francisco sobre a eucaristia deixamos
mais alguns excertos das suas audiências gerais: “A Missa
é oração, aliás, é a oração por excelência, a mais elevada,
a mais sublime, e ao mesmo tempo a mais “concreta”.
Com efeito é o encontro de amor com Deus mediante a
sua Palavra e o Corpo e Sangue de Jesus. É um encontro
com o Senhor. O que é realmente a oração?
Antes de tudo, ela é diálogo, relação pessoal com Deus.
E o homem foi criado como ser em relação pessoal com
Deus que tem a sua plena realização unicamente no encontro com o seu Criador.
Rezar, como qualquer diálogo verdadeiro, significa saber também ficar em silêncio, […]
em silêncio juntamente com Jesus. E quando vamos à Missa, talvez cheguemos cinco
minutos antes e comecemos a falar com quem está ao nosso lado. Mas não é o momento
para falar: é o momento do silêncio a fim de nos prepararmos para o diálogo.
É o momento de se recolher no coração a fim de se preparar para o encontro com Jesus.
O silêncio é tão importante!
Se eu não for capaz de dizer “Pai” a Deus, não sou capaz de rezar. Temos que aprender
a dizer “Pai”, ou seja, de nos pormos na sua presença com confiança filial. Mas a fim de
poder aprender, é preciso reconhecer humildemente que precisamos de ser instruídos, e
dizer com simplicidade: Senhor, ensina-me a rezar.”... Continua
Fonte: Vaticano

LEITURA I
Jonas 3, 1-5. 10
Leitura da Profecia de Jonas
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: «Levanta-te, vai à
grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que Eu te direi». Jonas
levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande
cidade aos olhos de Deus; levava três dias a atravessar. Jonas entrou na cidade,
caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: «Daqui a quarenta
dias, Nínive será destruída». Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus,
proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno.
Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho,
desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 24 (25)

Refrão: Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças, que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.

LEITURA II
1 Cor 7, 29-31
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm
esposas procedam como se as não tivessem; os que choram, como se não
chorassem; os que andam alegres, como se não andassem; os que compram,
como se não possuíssem; os que utilizam este mundo, como se realmente não o
utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Mc 1, 14-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar
o Evangelho de Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de
Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». Caminhando junto ao mar da
Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram
pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n'O. Um pouco mais adiante, viu
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as
redes; e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os
assalariados e seguiram Jesus.
Palavra da salvação.

