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João, o Baptista, afirma claramente que preparar a vinda do Messias passa
por uma transformação total do homem, por uma nova atitude de base, por
uma outra escala de valores, por uma radical mudança de pensamento, por
uma postura vital inteiramente nova, por um movimento radical que leve o
homem a reequacionar a sua vida e a colocar Deus no centro da sua
existência e dos seus interesses. Neste tempo de Advento, de preparação
para a celebração do Natal do Senhor, trata-se de uma proposta com
sentido: preparar a vinda de Jesus exige de nós uma transformação radical
da nossa vida, dos nossos valores, da nossa mentalidade.
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INFO

HORÁRIOS E INTENÇÕES

PAROQUIAL

QUARTA-FEIRA 13-12-2017 19:00
1-Irmãos da Irmandade do Senhor
2-Jacinto Fortunato da Cunha e esposa
3-Francisco Moreira da Mota e família
4-Ação de graças a Sta Luzia e Nª Srª Fátima

DIREITOS PAROQUIAIS
Dezembro e janeiro
Sábados 17h30 – 18h30
Domingos 09h – 12h

SÁBADO 16-12-2017 18:30
1-Rosalina Martins de Castro
2-Manuel Fernando da Silva Morais e avós
3-Aurora de Jesus Castro Rodrigues e família
4-Carminda da Silva Ferreira e família
5-Joaquim Ribeiro Morais e esposa
6-Rita Monteiro Neto
7-Maria da Glória Ferreira dos Santos e pais
8-Aniv José Martins da Costa

FESTA DE SANTO AMARO
15 de janeiro
A Comissão de Festas realiza o peditório para
a festa durante o mês de dezembro

DOMINGO 17-12-2017 10:00
Pela Comunidade Paroquial

2.ª PEGADA – 2.º DOMINGO DO ADVENTO
Movidos pela Estrela que brilha no amor,
damos mais um passo
para a Vós chegar, Senhor.
Aproximai-nos dos que precisam.
Abri caminhos largos no nosso coração.
Queremos acolher-Vos em cada irmão.
Que João Batista nos passe a luz
para pormos pés ao caminho
e ninguém mais viva ou morra sozinho.

ATENDIMENTO DO PÁROCO
Quarta-feira 19h30
MOVIDOS PELA ESTRELA
QUE BRILHA NO AMOR!
2.º Domingo Advento B
Acolhedora
Acolher em nossa casa e na nossa
comunidade a fragilidade de pessoas e
famílias marcadas pela separação,
pela doença, pela deficiência, pela solidão,
pelo luto. Fazê-lo através de uma visita,
de um encontro, de um diálogo,
de uma refeição em comum, de uma reunião,
de um convívio, de um ágape fraterno.

