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II DOMINGO DO ADVENTO

Ter. 09:30 - António Vicente Vieira e Esposa (pg);
08
- Imaculada Conceição (pg).

- Maria do Carmo Correia Malafaia (10/12) - Marido (pg);
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo
Sacramento;
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa;
- Domingos Cerqueira Ribeiro (23/104) - Rol (pg);
- José Araújo Vieira (33/75) - Rol (pg);
Dom 09:30 - Alcinda da Conceição Coelho Pereira (53/57) - m. c. Fa13
mília (pg);
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa;

- António Vicente Vieira e Esposa (pg);
- São José (pg).

Este fim de semana voltamos a estar em confinamento. Que este ter de ficar
em casa, seja a oportunidade para celebrarmos melhor o domingo, dia do
Senhor, dia de descanso.
As catequeses paroquiais ou não começaram ou estão suspensas. Logo que nos seja
possível, iniciaremos ou retomaremos a catequese. Mantenhamo-nos na espectativa
para que tudo volte a ser normal.
Boa semana!
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A liturgia do segundo domingo de Advento constitui um veemente apelo ao reencontro do homem
com Deus, à conversão. Por sua parte, Deus está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo
novo de liberdade, de justiça e de paz; mas esse mundo só se tornará uma realidade quando o homem aceitar reformar o seu coração, abrindo-o aos valores de Deus.
Na primeira leitura, um profeta anónimo da época do Exílio garante aos exilados a fidelidade de
Jahwéh e a sua vontade de conduzir o Povo - através de um caminho fácil e direito - em direção à
terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por sua vez, é pedido que dispa os seus hábitos de comodismo,
de egoísmo e de auto-suficiência e aceite, outra vez, confrontar-se com os desafios de Deus.
No Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos a acolher o Messias libertador. A
missão do Messias - diz João - será oferecer a todos os homens esse Espírito de Deus que gera vida
nova e permite ao homem viver numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar
aberto à proposta do Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transformação, de mudança de vida e de mentalidade.
A segunda leitura aponta para a parusia, a segunda vinda de Jesus. Convida-nos à vigilância - isto
é, a vivermos dia a dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-nos na transformação
do mundo e na construção do Reino. Se os crentes pautarem a sua vida por esta dinâmica de contínua conversão, encontrarão no final da sua caminhada terrena "os novos céus e a nova terra onde
habita a justiça".
In “Dehonianos”

Iª Leitura: Is 61, 1 - 2a. 10 - 11;
Salmo Responsorial: Lc 1.;
IIª Leitura: 1 Tes 5, 16 - 24;
Evangelho: Jo 1, 6 - 8. 19 - 28.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS
VIDA CRISTÃ
(Queijada)

No dia 01 de Dezembro, faleceu a Senhora Maria Fernandes Lopes, esposa de
Manuel Araújo de Amorim, aos 85 anos.
O corpo chegou à Igreja Paroquial, às
09:00 horas, do dia 3 de Dezembro. Às
09:30 horas, teve início a celebração exequial.
Foi a sepultar ao cemitério local de
Fornelos.
A missa de sétimo dia, é celebrada no
dia 9 de Dezembro, às 18:00 horas.
As mais sentidas condolências.

SABER APRENDER...
(cont)

Ou seja, a grandeza da Eucaristia está
no facto de ser um Mistério maior que o
tamanho do Universo (conhecido e desconhecido), e estar tão próximo de cada
um de nós que até o podemos comer.
A vida interior, onde a Eucaristia mais
exerce a sua ação, fica em perigo quando
damos corpo a ideias contrastantes como
a higienização das mãos e a higienização
da alma. Pois, significa que nos desligamos da questão fundamental que vivemos no tempo presente — «Senhor, o
que me queres dizer com tudo isto?»
Se metade da minha cara se tapa, mais
terei de falar com a metade que os outros
vêem.
Se me sinto sufocado com a máscara,
posso oferecer esse sofrimento pela conversão dos pecadores.
Se tenho medo da proximidade dos
outros pelo risco de ser contagiado, posso
lembrar-me de que a distância é um simples dar espaço para que o outro se sinta
seguro e amado.
Se acredito, realmente, que Jesus está
presente na Eucaristia, não é a preocupação da Igreja com a higienização que me
leva a colocar essa presença em questão.
Ou abraçamos a oportunidade que a
pandemia nos dá de ter uma vida plena e
profunda, que não se deixa esmorecer
com os detalhes, mas usa-os como passos

no caminho de santificação pessoal e
coletiva, ou estamos a perder o nosso
tempo de vida espiritual.
A ação de Deus ocorre nos processos,
não nos meios, ou fins. Como cientista, o
maior desafio não está em produzir artigos para aumentar as métricas pelas quais
sou avaliado, mas em manter puro o desejo de saber e a curiosidade em relação a
tudo o que existe no mundo. Os processos são o que realmente gera dinâmica
neste mundo. Resultam do cruzamento de
inúmeras histórias, e ninguém sabe por
onde tudo começou, e para onde tudo se
dirige. É um jogo infinito como infinito é
Aquele que o criou. Deus intervém a partir do interior dos processos. Daí que não
seja muitas vezes evidente o seu agir,
uma vez que o não-intervencionismo
implica a discrição, o silêncio, o respeito
pelo espaço e a serenidade sem tempo.
Eu compreendo que não vivemos num
tempo fácil. Parece que tudo desmorona à
nossa volta. Até os rituais a que estávamos habituado parecem ser postos em
causa. Mas o que devíamos por em causa
é a vida antes da pandemia. O que a pandemia mostrou é que não estávamos preparados, ou suficientemente desapegados
da vida anterior, para acolher a vontade
de Deus no momento presente.
Não baixemos os braços. Aproveitemos
esta oportunidade para trabalhar em nós a
profundidade espiritual. Peçamos a Deus
a luz para entender o essencial de cada
aspeto da nossa vida. Seja na doença, na
prevenção, na distância, ou higienização.
«Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso
coração anda inquieto enquanto não descansar em ti.»
É o que dizia Santo Agostinho, e é o
que podemos dizer, hoje, em cada momento de oração. A inquietude pode ser o
sinal de que algo em mim tem de mudar.
A inquietude tira-me do conformismo de
uma vida sem dificuldades. Talvez o repouso em Deus se encontre nos mais
pequenos e conscientes gestos de amor.
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Intenções
- Maria Fernandes Pereira - m. c. sobrinho Vítor Pereira;
- Joaquim Soares (aniv.) e Autília Baptista Pais- m. c. sobrinha Gra08:15 cinda; - Nossa Senhora - Promessa de Rita Martins;
- Senhor da Saúde e nossa Senhora de Fátima (2/4) - m. c. Maria
Pereira (pg).

Quarta
09

18:00 VIIº Dia: Maria Fernandes Lopes (pg).

Quinta
10

17:00 - XXXº Dia: Maria Júlia Puga Cachada - m. c. Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg).

Sexta
11

17:00 - XXXº Dia: Manuel Fernandes Lopes - m. c. Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg).

- Joaquim Rodrigues Oliveira (aniv.) - m. c. Manuel Gomes;
- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição;
- Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora;
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;
- Santa Luzia e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo;
Sábado 18:00 - Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí12
lia (pg);
- Laurinda Cerqueira Araújo (17/44) - m. c. filha Rosa e Neto (pg);
- Domingos Afonso Vieira (6/20) - m. c. Esposa;
- XXXº Dia: Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c.
Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg);
- Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas - m. c. Marido (pg);
- Missas de Rol (3).

Dom.
13

III Domingo do Advento
- Alfredo Baptista Pais e Ana Sousa Pais - m. c. neta Lurdes Pais;
- José Pais Carneiro, Rosa Fernandes Pais e Laurinda Reis Pais - m.
c. Gracinda Carneiro;
08:15 - Senhor da Saúde e nossa Senhora de Fátima (3/4) - m. c. Maria
Pereira (pg).
- Alzira Pereira Dias - m. c. Filha (pg);
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (53/60) - m. c. Sobrinhos
(pg);
- Missas de Rol (14).

