AÇÃO PASTORAL: 3 a 9 de Dezembro 2018
CALHETA
S. FRANCISCO
ATOUGUIA
Segunda-feira
03 – 12 – 2018
São Francisco Xavier
Terça-feira
04 – 12 – 2018

Procissão - 18:30
Missa - 19:30

Missa – 18:15

Quarta-feira
05 – 12 – 2018

Missa - 8h
Cartório

Missa - 18h
Cartório

Quinta-feira
06 – 12 – 2018

Santa Casa – 16h

São Pedro - 18:30

Confissões - 19h
Missa - 19:30

Confissões - 8h
Missa - 8:30
Missa – 15h
Procissão
Missa - 8h

Sexta-feira
07 – 12 – 2018
1ª Sexta
SÁBADO
08 – 12 – 2018
Im. Conceição
09 – 12 – 2018

DOM II ADVENTO

Missa - 18h
Cateq - 17h
Missa 9:30

Boletim das Paróquias da Freguesia da Calheta
Calheta
S. Francisco
Atouguia

Missa - 18h
Cartório

Conf. 17:30
Missa - 18h
Missa - 16:30
Cateq - 15:30
Missa – 11h

DIA DA COMUNHÃO

PUBLICAÇÕES GERAIS
 Com a Missa de semana às 18h, faremos atendimento também depois da Missa
 3 de Dezembro, toda a catequese deve tomar parte na procissão e Missa em
honra do padroeiro das Missões. Nesse dia todos devem trazer consigo um
crucifixo para levar na Procissão e recebermos a bênção do envio como
Missionários que somos pelo nosso Batismo.
 Visita aos idosos, ver interior do boletim
 Temos o Almanaque do PEF custa 7€
Paróquia do Atouguia
 Próximo Sábado a catequese será depois da Missa
 Reunião de preparação do Natal, quarta feira depois da Missa, pedimos a
presença dos responsáveis de romagens, presépio , auto de Natal e liturgia


Paróquia da Calheta
 Reunião de preparação do Natal, quarta feira depois da Missa, pedimos a
presença dos responsáveis de romagens, presépio , auto de Natal e liturgia


Paróquia de São Francisco Xavier
 Reunião de preparação do Natal, quarta feira depois da Missa, pedimos a
presença dos responsáveis de romagens, presépio , auto de Natal e liturgia
 Visita aos idosos esta semana, inicia dia 3 na Estrela

Orago Espírito Santo
Orago S. Francisco Xavier
Orago S. João Baptista

Ficha Técnica: Director: O Pároco e Equipa Executiva: António Roque, Cristina e Rui Sousa

Telefone: 291822926/Fax 291824896 Telemóvel do Pároco: 965250355

«A Igreja será jovem quando os jovens forem Igreja» JP II

www.paroquiasdacalheta.com
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DIMINGO I DO TEMPO COMUM

« A vossa libertação está próxima!»
Amados irmãos e irmãs em Cristo,
Eis que chegamos ao novo ano
litúrgico, o primeiro Domingo do
Tempo santo do Advento.
Este tempo convida à
alegria, fazemos todos os
preparativos
para
o
Nascimento
de
Jesus,
acontecem os ensaios, a
gastronomia… é Festa! E ainda bem… Contudo não podemos
esquecer que os paramentos que usamos são de cor roxa, ou seja
este também é um tempo para celebrar a Esperança e a Conversão.
«Erguei-vos e levantai a cabeça…» a grande conversão será esta; sairmos
do nosso comodismo, evitarmos andar como que alheios à vida e
aos outros. É tempo de partilha, de cultivar o sentido do outro e
sua dignidade. Jesus também fala no Evangelho em grandes sinais…
Ele não nos está a atemorizar ou ameaçar, viver a vida será também
estar atentos aos sinais dos tempos; às grandes transformações
sociais; aos valores invertidos e perante tudo isto, nós cristãos marcarmos a
diferença vivendo e defendendo os verdadeiros valores de defesa da vida
humana e sua dignidade! Que este seja um tempo de oportunidade para a
alegria, para a aproximação e renovada Esperança n'Aquele que vem.
Pe Silvano Gonçalves

Evangelho de domingo, dia 9 de dezembro 2018
2º Domingo do Advento - Ano B

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide
e Lisânias tetrarca de Abilene,
no pontificado de Anás e Caifás,
foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados,
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas;
e toda a criatura verá a salvação de Deus’».
Elementos para a reflexão e a actualização da Palavra:
• João é o profeta, cujo anúncio prepara o coração dos homens para acolher o
Messias. A dimensão profética está sempre presente na comunidade dos
baptizados. A todos nós, constituídos profetas pelo baptismo, Deus chama a
dar testemunho de que o Senhor vem e a preparar os caminhos por meio dos
quais Jesus há-de chegar ao coração do mundo e dos homens.
• Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma conversão urgente, que
elimine o egoísmo, que destrua os esquemas de injustiça e de opressão, que
derrote as cadeias que mantêm os homens prisioneiros do pecado… Preparar o
caminho do Senhor é um re-orientar a vida para Deus, de forma a que Deus e
os seus valores passem a ocupar o primeiro lugar no nosso coração e nas
nossas prioridades de vida.

• Esse processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que nos transportará da
terra da opressão para a terra nova da liberdade, da graça e da paz. Só quem
aceita percorrer esse “caminho” experimentará a “salvação de Deus”.
• A preocupação de Lucas em situar concretamente, no espaço e no tempo, os
acontecimentos da salvação chama a atenção aos profetas que anunciam a “vinda
do Senhor”, no sentido de encarnar o seu anúncio no contexto cultural e político
onde estão inseridos, a ir ao encontro do homem concreto, com a sua linguagem,
os seus problemas concretos, as suas ânsias, os seus dramas, sonhos e
esperanças. A linguagem com que o profeta anuncia a salvação não pode ser uma
linguagem desencarnada, mas tem se ser uma linguagem viva, questionante,
interpelativa.

Eis que se aproxima o Natal
É urgente aceitar este tempo tão belo que é o Advento
como um tempo de Paz! Mais importante que dar presente, é
estar presente! Mais importante que comidas e doces
saborosos, são palavras, gestos e atitudes SABOROSOS!
Mais importante que ter muitas coisas é ser muita coisa
importante para os outros; mais importante que festanças e
romarias, é procurar viver a fé! Irmãos e irmãs, nesta quadra
natalícia vamos procurar viver e festejar A FAMÍLIA!

Visitas Idosos
Atouguia

At Acima

At Abaixo

27/11

28/11

29/11

São Francisco

Estrela

Laranjeiras

Salão

L Brasil

3/12

4/12

5/12

6/12

Vila

Estrela/vrg

L Doutor

11/12

12/12

L
Doutor

