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Nº 622 – Série III –  de Novembro de 2022 
DOMINGO I DO TEMPO DO ADVENTO 

É hora de despertar… 
Amados do Senhor, irmãos e irmãs em 
Cristo. Eis que entramos no novo ano 
litúrgico. Vamos celebrar o ciclo A da 
Liturgia, Palavra que nos alimenta, que 
nos dá vida e pouco a pouco vai 
apontando caminhos para a nossa 

Salvação. E neste I Domingo do 
Tempo do Advento, que força de 
Esperança Jesus nos comunica, «Ele nos ensinará o seus caminhos, e nós 
andaremos pelas suas veredas» e mais á frente, profetiza: «Converterão as 
espadas em relhas de arado e as lanças em foices». Então poderemos nós 
perguntar, “mas porque continuam a existir espadas e lanças?” Porque 
a Palavra não é acolhida no coração de muitos homens e mulheres. São 
Paulo alerta que é hora de nos levantarmos do sono. Ás vezes parece 
que a sociedade anda meio perdida no tempo e no espaço, andamos 
como que sem perspetivas de futuro, dá a ideia que os espaços onde 
conversamos são autênticos «muros da Lamentação». Chegou a hora 
de despertar, de cada um dar o seu melhor, de construirmos um futuro 
promissor com raiz na Boa Nova do Evangelho.. é tempo de despertar, 

levantar e semear, e a Palavra é a semente. «Portanto Vigiai» é o que nos 
solicita Jesus, chega da sonolência em que caímos com a pandemia, chaga de 
relativismo, apatia e desinteresse. Estamos a nos preparar para a Jornada 
Mundial da Juventude, apetece a gritar para esta malta, Despertem! Façam 
barulho! Façam-se à vida, empenhem-se nas JMJ… vamos Vigiai! 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2022 
Onde haja Caridade e 
Amor aí habita Deus CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 
Segunda-feira 
28 – 11 – 2022 

 Missa -18h  

Terça-feira 
29 – 11 – 2022 

Cartório – 17h 
Missa – 18:30 

  

Quarta-feira 
30 – 11 – 2022 

 Missa – 8:30 
Cartório 

Missa – 18:30 
Cartório 

Quinta-feira 

01 – 12 – 2022 
Confissões – 17:30 

Missa – 18:30 
  

Sexta-feira 

02 – 12 – 2022 
 Confissõe – 17:30 

Missa – 18:30 
Missa – 8:30 

Cartório 
Sábado 

03 – 12 – 2022 
Missa – 16h Missa – 17:10 Missa – 18:30 

1º Sábado 8:30 
DOMINGO II 

ADVENTO 
04 – 12 – 2022  

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

Missa – 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
Ø Vamos começar a Celebrar Missa com o novo Missal Romano 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA (provisório) DE NATAL 
CATEQUESE: vamos construir a árvore das Boas Ações 
ü Irmandade da Santa Casa: ASSEMBLEIA GERAL dia 30 de 

Novembro (quarta-feira), às 18h00 no Salão Paroquial da 
Igreja de São Francisco Xavier. 

Paróquia do Atouguia 
ü Reunião com coro, gr de enfeites e MEC, quarta-feira 19h 
ü  

Paróquia da Calheta 
ü VISITAS AOS IDOSOS: Estrela/Vargem 6/12 e L. Doutor 

(estrada regional para baixo) 7/12 
ü Reunião com coro, gr de enfeites e MEC, terça-feira 19h 

 
Paróquia de São Francisco Xavier 
ü VISITAS AOS IDOSOS: L. Brasil 28/11, Salão 29/11, Laranjeiras 

30/11 e Estrela (até estrada regional) 1/12 
ü Reunião com coro, gr de enfeites e MEC, sexta-feira 19h 
ü  
ü  
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Evangelho do Domingo 
Dia 04 dezembro de 2022 
DOMINGO II DO ADVENTO 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
 
Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no 
deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque 
está perto o reino dos Céus». Foi dele que o profeta 
Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas’». João tinha uma veste tecida com pêlos de 
camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O 
seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. 
Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e 
de toda a região do Jordão; e eram baptizados por 
ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao 
ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu 
baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos 
ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai 
acções que se conformem ao arrependimento que 
manifestais. Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é 
o nosso pai’, porque eu vos digo: Deus pode suscitar, 
destas pedras, filhos de Abraão. O machado já está 
posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que 
não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu 
baptizo-vos com água, para vos levar ao 
arrependimento. Mas Aquele que vem depois de mim 
é mais forte do que eu e não sou digno de levar as 
suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo 
e no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar a eira 
e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-
á num fogo que não se apaga». 
Palavra da salvação. 

Aconteceu na Diocese 
 
V “O altar do Sagrado Coração 
de Jesus” será o tema da 
Conferência que se realiza nesta 
quarta-feira, dia 23 de novembro 
às 19h30 na Igreja Matriz de 
Machico. 

 
 
 
 

 
 
(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
V D. Nuno Brás realizou uma 
palestra “O Cristianismo chega 
de barco”, no dia 22 de 
novembro, às 19h20 na Escola 
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da 
Torre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
V Jovens: Terminaram as 
Jornadas Diocesanas com os 
olhos postos nas Jornadas 
Mundiais de 2023 

 

(https://www.jornaldamadeira.com/) 
 
 
 
 
 
 
 

 

O que é a coroa do Advento: 
É uma coroa feita de ramos verdes, na qual são colocadas 4 velas: 
geralmente, três velas são roxas e uma é rosa. Os ramos verdes 
podem ser intercalados, opcionalmente, por uma fita vermelha e por 
maçãs, também vermelhas. Nas casas, o costume é colocar a coroa 
sobre uma mesinha ou sobre um tronco de árvore. Nas igrejas, não 
se costuma colocá-la em cima do altar, mas junto ao ambão ou ao 
lado de uma imagem ou ícone de Nossa Senhora, por exemplo. A 
coroa do Advento é considerada, tradicionalmente, como “o primeiro 
anúncio do Natal”. 
 
Os ramos verdes: 
A coroa do Advento é feita de ramos verdes, que, seguindo as 
origens europeias dessa tradição, devem ser de plantas que 
conservam a folhagem durante o ano inteiro, inclusive no gélido 
inverno do hemisfério Norte. Desta forma, o significado é a 
continuidade da vida. O verde também representa a esperança. 
 

A forma circular: 
Simboliza a eternidade de Deus, que 
não possui início nem fim. Representa 
também, pela participação em Deus, a 
imortalidade do cristão, bem como a 
vida eterna em Cristo. 
 

As quatro velas (ou cinco!): 
Representam as quatro semanas do Advento. Também pode ser 
colocada uma quinta vela, no centro da coroa, maior do que as 
outras e na cor branca, para representar Jesus. 
 
A progressiva iluminação da coroa: 
Representa a espera que marcou a primeira vinda do Cristo e também a 
espera da Sua segunda vinda. No primeiro domingo do Advento, acende-
se a primeira vela e reza-se a oração de bênção, em família. Da mesma 
forma acende-se a cada domingo uma vela a mais. Também é possível 
colocar uma vela branca e maior do que as outras no centro da coroa: 
ela simboliza Jesus Cristo e só é acesa na noite de Natal, 24 de 
dezembro. 
(https://pt.aleteia.org/) 

 
 

“ex urbe ad toti orbe” 

 
Ñ Cidade do Vaticano, 23 nov 2022 (Ecclesia) – O Papa convidou 
hoje a “abrir o coração” para preparar o Natal, falando do início 
do tempo do Advento, a 27 de novembro. 
“Corremos o risco de viver a relação com Deus de forma infantil, de o 
reduzir a um objeto para nosso uso e consumo, perdendo o dom mais 
belo, que é Ele próprio”, 
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