S. FRANCISCO XAVIER - A Festa de S. Francisco

Xavier, nosso padroeiro, vai ser assinalada no dia
03 de Dezembro, segunda-feira, com a celebração da Missa, às 18h30.
TEMPO DO ADVENTO Entramos neste Domingo no Tempo de Advento, tempo de preparação para o Natal de Jesus Cristo. Recordamos
que nesta caminhada temos o apoio dos encontros semanais de introdução à leitura orante
da Sagrada Escritura (Lectio Divina), orientados
pelo Pe. Marcos Martins e e por Carlos Pereira.
As sessões realizam-se à quarta-feira, pelas
21h00 na Igreja Paroquial.
NOVA IGREJA Os ofertórios das Missas deste fim-de-semana, dias 01 e 02 de Dezembro,
destinam-se, como habitualmente, a amortizar
a dívida contraída com a construção da Igreja
Paroquial. Sejam generosos, como sempre.
CATEQUESE A Festa do Advento da nossa Catequese realiza-se a 09 de Dezembro, Domingo,às
15h30, na garagem das instalações da Igreja.
Pais, família e amigos estão convidados. A Festa
inclui um pequeno e lanche partilhado, terminando com a celebração da Missa, às 18h30.
MISSAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO No próximo sábado, dia 08 de Dezembro, celebramos a
Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem
Santa Maria. Nesse dia, o horário das Missas
será o de Domingo: 10h30 em Caselas, 12h00
e 18h30 na Igreja Paroquial. A Missa vespertina
será às 18h30 de sexta-feira, na Igreja Paroquial.
ESCUTEIROS Se gostas de aventura, espírito de
equipa e de aprender mais, então os escuteiros
do 80 Belém são o lugar ideal para ti! Um agrupamento que já conta com 38 anos de história,
onde o crescimento pessoal dos jovens é um
grande objetivo. As reuniões são ao Sábado à
tarde, na Capela de Nossa senhora das Dores
(Rua do Embaixador).
Não percas mais tempo e junta-te a nós!
Mais informações em geral.80@escutismo.pt
FB: CNE80BELEM

EVANGELHO deste domingo:
Lc 21, 25-28. 34-36
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Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na
terra, angústia entre as nações, aterradas com o
rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão
de pavor, na expectativa do que vai suceder ao
universo, pois as forças celestes serão abaladas.
Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa
nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e
levantai a cabeça, porque a vossa libertação está
próxima. Tende cuidado convosco, não suceda
que os vossos corações se tornem pesados pela
intemperança, a embriaguez e as preocupações
da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá
todos os que habitam a face da terra. Portanto,
vigiai e orai em todo o tempo, para que possais
livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem».

2.12 2018

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14
REFRÃO:

Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.
QUERMESSE DE NATAL A mais antiga iniciativa
de recolha de fundos para a Nova Igreja, a Quermesse de Natal, já abriu as portas..
Vai funcionar no seguinte horário, até 16 de Dezembro:
De terça a sexta - das 10h00 às 13h00 e das
16h00 às 19h30
Sábado e Domingo - das 11h00 às 19h30.
Em Caselas - depois da missa das 10h30
Venha fazer as suas compras de Natal e ajude a
amortizar a dívida contraída com a construção
da Igreja.
DINHEIROS PARA A IGREJA

Quiosque - 52,57 €
Caixas - 45,20 €

PA R Ó Q U I A
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SÃO FRANCISCO XAVIER

Advento, tempo de preparar, mais do que consumir.
Tempo de repartir a vida,
mais do que distribuir embrulhos.
Tempo de procura, de inconformismo,
até de imaginação para que o amor, o bem,
a beleza possam ser realidades
e não apenas desejos para escrever num cartão.
Tempo de dar tempo a coisas, talvez, esquecidas:
acender uma vela; sorrir a um anjo;
dizer o quanto precisamos dos outros,
sem vergonha de parecermos piegas.
Tempo de perguntar: “há quantos anos,
há quantos longos meses desisti de renascer?”
Tempo de rezarmos à maneira de um regato
que, em vez de correr, escorre limpidamente.
Tempo de abrir janelas na noite do sofrimento,
da solidão, das dificuldades
e sentir-se prometido às estrelas, não ao escuro.
Tempo para contemplar o infinito na história,
o inesperado no rotineiro, o divino no humano,
porque o rosto de um Homem
nos devolveu o rosto de Deus.
Tolentino Mendonça

DOMINGO
Domingo I do Advento
Jer 33, 14, 16
Tes 3, 12 – 4, 2
Lc 21, 25-28. 34-36
SEGUNDA
S. Francisco Xavier,
presbítero, Padroeiro
das Missões
Is 2, 1-5;
Mt 8, 5-11
TERÇA
S. João Damasceno,
presbítero e doutor da
Igreja
Is 11, 1-10;
Lc 10, 21-24
QUARTA
S. Frutuoso, S. Martinho
de Dume e S. Geraldo,
bispos
Is 25, 6-10a;
Mt 15, 29-37
QUINTA
S. Nicolau, bispo
Is 26, 1-6;
Mt 7, 21. 24-27
SEXTA
S. Ambrósio, bispo
e doutor da Igreja
Is 29, 17-24;
Mt 9, 27-31
SÁBADO
Imaculada Conceição
da Virgem Santa Maria,
Padroeira de Portugal
Gen 3, 9-15. 20;
Ef 1, 3-6. 11-12;
Lc 1, 26-38
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo II do Advento
Bar 5, 1-9;
Filip 1, 4-6. 8-11;
Lc 3, 1-6

LINDA SURPRESA

Aqui estou Senhor, que devo fazer?
Envia-me para onde for do Teu agrado

Papa Francisco, Advento 2016

03 de Dezembro Dia do Padroeiro da Paróquia de São Francisco Xavier
Começa o ano litúrgico e com ele o itinerário do Advento, percurso litúrgico e caminho de vida para cada cristão, chamado ao
“encontro” com Jesus.
Este período é marcado por muitos encontros: de Jesus com a sua mãe no seio, com
São João Batista no ventre, com os pastores e com os Magos, até à conclusão – não
liturgicamente mas simbolicamente – no
grande encontro de Jesus com o seu povo,
quando Jesus, com 40 dias, é apresentado
no templo. E nós esperamos encontrá-Lo.
O convite para todos consiste em pedir a
graça de ir ao encontro de Cristo. Neste
tempo não podemos estar parados. O nosso coração deve perguntar: “Como posso ir
ao encontro do Senhor? Quais são as atitudes para O encontrar? Como devo preparar o meu coração para O encontrar?”.
Devo rezar com vigilância; devo ser activo
na caridade e ter a alegria de louvar o Senhor. Caridade fraterna: portanto, não só
dar esmolas, mas tolerar quem me incomoda, em casa tolerar as crianças quando
fazem muito barulho, ou o marido ou a esposa quando há dificuldades, ou a sogra.
Em síntese, caridade activa.
No momento do encontro haverá uma
surpresa, porque Ele é o Senhor das surpresas. Nem sequer Ele está parado: Ele
vem. Estou a caminho para O encontrar
e Ele está a caminho para me encontrar,
e quando nos encontramos vemos que a

grande surpresa é que Ele me procura antes que eu comece a procurá-Lo.
De resto, é a surpresa que teve o centurião.
Não era hebreu, e quando disse aos seus
que iria encontrar o profeta, alguém disse: “Não te mistures com os hebreus, não
sabes, terás problemas com os teus superiores...”, quantas coisas terá ouvido!. Não
obstante, o centurião teve coragem e foi
ao encontro do Senhor. E a grande surpresa era que o Senhor queria ir à sua casa:
“Virei e curarei”. Isto faz-nos entender que o
Senhor vai sempre além, antecipando-nos.
Damos um passo e Ele dá dez. Sempre.
Ao Senhor chega a nossa vontade de caminhar. Isto vale para cada aspecto da nossa vida. Alguém poderia dizer: “Oh, carrego este pecado há anos, tortura-me, vivo
assim, mas como eu gostaria...”; para o Senhor já chega este “como eu gostaria”. Ele
dá-me a graça para eu pedir perdão. Mas
a vontade é o primeiro passo. E a ajuda de
Deus acompanhar-nos-á durante a nossa
vida. O Senhor nos verá afastar-nos d´Ele
muitas vezes, mas ficará à nossa espera
como o pai do filho pródigo. Muitas vezes
verá que queremos aproximar-nos e sairá
ao nosso encontro.
Portanto, o «encontro» é fundamental.
Sempre me impressionou o que o Papa
Bento afirmou, que a fé não é uma teoria,
uma filosofia, uma ideia: é um encontro,
um encontro com Jesus.

Hugo van der Goes, A caminho de Belém

