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3.º Domingo do Advento - Ano A
Sinais da Chegada
Advento não é propriamente
preparar o Natal, mas celebrar a
chegada do Senhor.
Quais são os sinais da sua
chegada?
As Leituras bíblicas são um convite
muito forte para a Alegria, porque o
Senhor, que esperamos, já está
connosco e com Ele preparamos o
Advento do seu Reino.
Por isso, o 3º domingo do Advento
é chamado “Domingo da alegria”.
A 1ª Leitura é um Hino à Alegria
O profeta deseja despertar e
fortalecer a esperança dos exilados.
O povo atravessava um dos piores
períodos de sua história: Jerusalém e
o templo destruídos, o povo deportado
na Babilónia. Mesmo assim, o profeta
prevê a Alegria dos tempos messiânicos: fala do deserto que vai florir, da
tristeza que vai dar lugar à alegria, Ele
libertará os cegos, os coxos, os mudos de suas doenças...
* São sinais que indicam a chegada
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de um mundo novo, onde não haverá
mais lugar para a doença, a dor e o
pranto..
Na 2ª Leitura, Tiago convida à
espera com Paciência
No Evangelho, Jesus mostra que o
mundo novo anunciado pelo Profeta já
chegou. O texto tem 3 partes:
1. A pergunta de João Baptista:
João Baptista estava preso... por Herodes... por reprovar o seu comportamento... No cárcere, ouve falar das
obras de Cristo, tão diferente do que
se esperava: Ele anunciara um juiz
severo que castigaria os pecadores...
Ao invés, defronta-se com alguém
que se aproxima dos pecadores.
Perplexo, envia a Jesus dois discípulos com uma pergunta bem
concreta: “És Tu aquele que há-de vir,
ou devemos esperar por outro”?
2. A Resposta de Jesus:
Jesus responde apontando seis
sinais concretos de libertação, já
anunciados...(continua na página 4)

Paróquia de Palmeira
Intenções de Missas
2.ª F- 13: às 17h40: Terço; às
18h00, por:
- Aniv. Maria da Glória m.c. filha Olívia
- Aniv. Manuel Gonçalves Dias m.c.
filho Fernando
- Idalina L. Faria m.c. filha Augusta
4.ª F- 15: às 17h40: terço; às 18h00
por:
- Aniv. Januário Mota Correia m.c.
filha Emília
- Amélia Azevedo e Porfírio Azevedo
m.c. seus filhos
- Alice Silva Gomes m.c. filha Amélia
6.ª F - 17: às 17h40: Terço; às 18h00
- José Lima Dias m.c. filha Elisabete
- Maria Neiva m.c. Carla Neiva
- Manuel Fernandes da Cruz m.c. filha
Amélia
Sábado – 18: às 18h15 por:
- Pelo Povo m.c. Pároco
- Idalina e Maria Alice Fernandes
Silva e Carlos Filipe m.c. Manuela
Nogueira
- José e esposa Gorete m.c. irmã
Lurdes
Domingo – 19: Às 8h00 por:
- Aniv. Angelino Gonçalves Silva
m.c. filha Ana Maria
- Aniv. António Armindo Dias m.c.
filho António
Aniv. José Joaquim Ferreira Sousa
m.c. filha Júlia
Às 11h00: Ao santíssimo (cantada),
precedida de Adoração às 10h00
- Às 12h00: baptizado
De tarde (14h30) (no auditório):
espectáculo de Danças Hip-Hop, pela
escola de Danças de Esposende

Natal no auditório paroquial neste dia.
Atendendo à proximidade do Natal e ao
facto de ser o último dia da Catequese,
vão oferecer a festa "também" a toda a
Catequese que queira, pelo que as
Catequistas deverão coordenar as coisas
para marcar presença na Festa.
Por outro lado, podem inventar mais
iniciativas para finalizarem o trimestre da
catequese de outra maneira.
A Eucaristia, nessa tarde, será às
18h15, a fim de dar margem de manobra
para todos os gostos e feitios.

Servir altar 18 e 19 de Dezembro
Dia 18:Leitores às 18h15: Catarina
Quintas, Bruno Amorim e Ana Rita Faria
Dia 19: Leitores às 8h00: Susana
Marques, Armindo Fernando e Maria
Afonso às 11h00: Filipa Rossas, Cabo
Lima e Rosa Martins. Salmistas: Armindo/
Florinda

Campanha dos Presépios

Os presépios são uma forma de tornar
possível na sociedade o ambiente próprio
de Natal.
Originários do tempo de S. Francisco
de Assis, vão tendo a sua actualidade,
na medida em que criamos condições e
ambiente para que haja nascimento.
Continuamos a apostar no Presépio
da Igreja (fazendo umapelo aos jovens
para que o façam no início da semana
de 13 a 17), no Presépio das nossas
casas (o dia mais adequado continua a
ser o dia da Imaculada Conceição, que
já passou) e, este ano, gostaria que
aparecessem alguns Presépios de rua,
uma iniciativa que se está a vulgarizar
Conclusão da Catequese e em muitos lados.
Que haja muitos cantos da freguesia
Festa do CICS no auditório
Dia 18, sábado, a partir das 15h00. onde isso se torne possível. FrancaO CICS vai realizar a sua festa de mente, espero ir inaugurar algum.
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Intenções de Missas
3.ª F - 14: às 17h40 (Igreja): terço;
às 18h00 por:
- Pelas Almas m.c. Associação
- José Inácio Carvalho m.c. viúva
5.ª F- 16: às 17h40 (Igreja): Terço;
às 18h00 por:
- Aniv. Albertina Matos da Costa m.c.
filha Céu
- Aniv. Ervino Viana m.c. filha
Manuela
- Rui Filipe Faria e Nuno Esteves m.c.
Rogério
Sábado – 18: - às 17h00 por:
- Aniv. Paulo Jorge Gonçalves Matos
m.c. pais
- António Igreja, esposa (Laurinda) e
Bernardina Lomba m.c. Elvira
Rodrigues
Domingo – 19: Às 9h30
- Ao Santíssimo e Senhora dos
Milagres m.c. Helena Rodrigues
- Pais (João e Alice) de Isabel
Garrido
- Pais (Joaquim e Prazeres) de
Maria José

Servir Altar 18 e 19 de Dezembro

despesas sempre necessárias, aproveitando para o efeito o Canto das Janeiras, de porta-a-porta no começo do
novo ano, prescidindo assim do habitual
peditório e não prejudicando o peditório
que ainda decorre para o Salão.
Acerca deste (peditório para as obras
do salão), queria lembrar que em alguns
casos, segundo ouço, mais parece um
peditório para uma Confraria do que para
obras de um edifício onde funciona toda
a parte cultural, catequética e lúdica de
crianças, jovens e adultos duma
comunidade. Os próprios pais se devem
vangloriar deste local onde os seus
filhos estão a ser "trabalhados", no diaa-dia.

Tenda de Natal
Os responsáveis pelo recebimento
dos artigos que vão chegar para a tenda
de Natal, instalada no Salão, para
artigos de grande volume ou no presépio
da Igreja, para produtos menores,
pedem para avisar que, a partir deste
sábado, já há condições para acolher
donativos nas tendas que já estarão
instaladas.

Dia 18: 17h00: Patrícia Valverde,
Passeios para 2011
Carlos Gonçalves e Ângela Faria;
Acólitos: grupo 1 (Helder Branco, Estou a organizar um calendário de
passeios/viagens/peregrinações 2011.
Diana Lima e Tiago Dias)
Dia 19: 9h30: Fernanda Lomba, Organizarei duas Viagens:
Carlos Ermida e Glória Afonso
1. Madeira (4 dias), 1.ª quinzena Maio
Acólitos: os mesmos do dia anterior 2. Itália (6 dias), com realce para
Veneza, Milão, Pisa, Pádua, Assis,
Iluminações de Natal
Este ano será uma firma a iluminar Bolonha, Florença e Roma (aqui 2 dias).
a torre da Igreja, talvez com motivos Data: 26 a 31 de Agosto.
Qualquer destes passeios estará abermais baratos e bonitos.
Por outro lado, fazem-se sempre to a toda e qualquer pessoa, mesmo de
despesas que é preciso saldar.
fora das paróquias. Neste momento
Assim sendo, o grupo de Jovens estou a pedir orçamentos a várias agênpropôs-se angariar fundos para tais cias. Voltarei mais vezes ao assunto.
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