
FICHA TÉCNICA  
Propriedade: Paróquia de S. João da Ribeira • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa 

• Publicação: Semanal • Tiragem: 300 Ex. tel. 258 944 132 • E-mail: parocoribeira@diocesedeviana.pt  
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com  • Facebook: Paroquias Ribeira Fornelos Queijada 

• Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho. 

Dia Hora Intenções 

Terça 
14 

18:00 

- VIIº Dia - Maria do Céu de Oliveira Gonçalves (pg); 
- José Dias Fernandes, Esposa e genro Custódio - m. c. Fa-
mília; 
- José António Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. 
Esposa. 

Quinta 
16 

18:00 
Início da Novena do Menino Jesus 
- Eucaristia. 

Sexta 
17 

18:00 
Novena do Menino Jesus 
- Eucaristia. 

Sábado 
18 

19:15 
 

Capela Senhor da Cruz de Pedra: 
- Manuel Redondo Martins (aniv. nasc), Filho, Cunhados e 
Sobrinha - m. c. Família; 
- João Pereira Pimenta (aniv) e Teresa Correia Bezerra - m. 
c. filha Madalena. 

 
 

Dom. 
19 
 
 

 
 

07:00 
 
 

11:00 
 
 
 
 

Domingo IV do Advento 
 

 
 
- Povo de Deus 
 
 
- Eucaristia. 
 

- Estamos a preparar a mensagem de Natal para enviar pelo correio. Há 
direções de famílias ainda incompletas. Não precisam de se deslocarem 

para corrigir as direções: usem o email ou telefonem para o Cartório Paroquial. 
Boa Semana! Iª Leitura: Miq 5, 1 - 4a; 

Salmo Responsorial:  (79) (80); 

IIª Leitura: Hebr 10, 5 - 10; 

Evangelho: Lc 1, 39 - 45. 

O JOANINO 
Nº 1162 – 12  a 18 de Dezembro de 2021 

 DOMINGO III DO ADVENTO 

O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da pergunta: “e nós, que devemos 
fazer?” Preparar o “caminho” por onde o Senhor vem significa questionar os nossos 
limites, o nosso egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira transformação da 
nossa vida no sentido de Deus. 

O Evangelho sugere três aspetos onde essa transformação é necessária: é preciso 
sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os esquemas de ex-
ploração e de imoralidade e proceder com justiça; é preciso renunciar à violência e à 
prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho 
avisa-nos, ainda, que o cristão é “batizado no Espírito”, recebe de Deus vida nova e 
tem de viver de acordo com essa dinâmica. 

A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fim desse “caminho de con-
versão”, espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, 
mas provoca a conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: 
Deus está no meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste em fazer caminho con-
nosco. 

A segunda leitura insiste nas atitudes corretas que devem marcar a vida de todos 
os que querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração.                   In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo IV do Advento 

19 de Dezembro de 2021 
 
Primeira Leitura: 

Leitura da Profecia de Miqueias  
Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-

Efratá, pequena entre as cidades de Judá, 
de ti sairá aquele que há-de reinar sobre 
Israel. As suas origens remontam aos 
tempos de outrora, aos dias mais antigos. 
Por isso Deus os abandonará até à altura 
em que der à luz aquela que há-de ser 
mãe. Então voltará para os filhos de Israel 
o resto dos seus irmãos. Ele se levantará 
para apascentar o seu rebanho pelo poder 
do Senhor, pelo nome glorioso do Se-
nhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, 
porque ele será exaltado até aos confins 
da terra. Ele será a paz».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,  
mostrai-nos o vosso rosto e seremos sal-
vos.  

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto  
e seremos salvos.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola aos Hebreus  
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo 

disse: «Não quiseste sacrifícios nem obla-
ções, mas formaste-Me um corpo. Não Te 
agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado. Então Eu disse: ‘Eis-Me 
aqui; no livro sagrado está escrito a meu 
respeito: Eu venho, ó Deus, para fazer a 
tua vontade’». Primeiro disse: «Não qui-
seste sacrifícios nem oblações, não Te 
agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado». E no entanto, eles são ofe-
recidos segundo a Lei. Depois acrescenta: 
«Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua 
vontade». Assim aboliu o primeiro culto 
para estabelecer o segundo. É em virtude 
dessa vontade que nós fomos santificados 
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, 
feita de uma vez para sempre.  

Palavra do Senhor.  

Aleluia: Mt 1, 38.  

Eis a escrava do Senhor: faça-se em 
mim segundo a vossa palavra. 
Evangelho: Lc 1, 39-45. 

 
VIDA CRISTÃ 

 

- No dia 7 de dezembro do corrente ano, 
faleceu a Senhora Cândida Martins Dias, 
aos 95 anos. 

O corpo foi acolhido no Monumento de 
Cristo Rei. Aqui teve início a celebração 
exequial, às 14:00 horas, do dia 8. 

Foi a sepultar ao cemitério local de Ri-
beira. 

A missa de sétimo dia, realiza-se do-
mingo, dia 12, às 11:00 horas, na Igreja 
Paroquial. 

As mais sentidas condolências. 
 

ANO A SÃO JOSÉ 
 
O Papa visitou, no dia 8 de Dezembro 

em Roma uma comunidade para o acom-
panhamento de jovens em situação de 
vulnerabilidade, onde encerrou o Ano de 
São José, convocado a 8 de dezembro de 
2020. 

O Vaticano informa que o encontro 
privado levou Francisco ao encontro de 
25 membros da fraternidade Bom Samari-
tano, bem como representantes de frater-
nidades espalhadas por toda a Itália, famí-
lias nascidas na comunidade e pessoas 
que ali são regularmente assistidas. 

O programa incluiu a apresentação de 
uma peça sobre a vida de São José, reali-
zada pelos jovens convidados das duas 
fraternidades de Medjugorje, na Bósnia-
Herzegovina. 

O Papa ouviu algumas das histórias 
vividas pelos membros da comunidade, 
tomando a palavra para lhes agradecer e 
encorajar. 

“Não tenham medo da realidade, da 
verdade, das nossas misérias. Não tenham 
medo porque Jesus gosta da realidade tal 
como ela é, não inventada; o Senhor não 

gosta de pessoas que inventam as suas 
almas, que inventam os seus corações”, 
disse. 

Francisco desafiou os presentes a ajudar 
outros jovens que se encontrem em situa-
ções difíceis, ajudando-os a perceber que 
“há um caminho melhor”. 

O Papa abençoou a capela construída 
pelos membros da comunidade, com ma-
teriais reciclados, encerrando a visita com 
a oração dedicada a São José contida na 
Carta Apostólica “Patris Corde”. 

A Comunidade Cenáculo nasceu na 
Itália em 1983, por obra da Madre Elvira 
(Ir. Elvira Petrozzi), com a finalidade de 
acolher jovens em situação de vulnerabi-
lidade. 

Hoje, as “fraternidades” – como são 
chamadas – são 71 e estão presentes em 
20 países, entre os quais Portugal. 

OC 
 

 
VIVEMOS NO MUNDO  

DOS MONÓLOGOS 
 

Todos querem falar, ninguém quer ou-
vir. Muitos expressam o que pensam e 
sentem, mas poucos se deixam impressio-
nar. 

Tiramos conclusões de forma muito 
rápida e ficamos mais seguros desses 
nossos julgamentos precipitados a respei-
to de tudo e todos, como se não fossemos 
capazes esperar um pouco mais para que, 
com tempo e inteligência, descobrir a 
verdade por baixo das primeiras aparên-
cias. Talvez porque pensámos que não há 
nada para além disso. 

É já raro que alguém vá ao encontro de 
outro, com vontade de o escutar e de com 
ele construir algo, de chegar a novas idei-
as e melhores perspetivas. 

É preciso coragem para nos silenciar-
mos, para deixarmos, ainda que apenas 
por algum tempo, de nos colocar no cen-
tro de um mundo onde os outros não são 
mais do que atores secundários. Figuran-

tes. Como se só o eu importasse. 
Não sou apenas eu que preciso de ser 

escutado, que preciso de dizer o que me 
atormenta. Só quem abre o seu coração 
ao meu é capaz de partilhar as minhas 
cruzes mais íntimas. Confessar o mal que 
me desespera é um grande passo para 
vencer essa angústia, mas é preciso que 
haja quem me escute, ou melhor, quem 
me queira escutar. 

Calemo-nos por um tempo, tentemos 
entender o que os outros dizem, o que 
repetem, o que buscam e de que preci-
sam. Por vezes, são apenas insignificân-
cias que desejam apenas o conforto de ter 
o olhar do outro por um instante. Mas 
também há quem precise mais do que um 
simples silêncio atento nosso… e esses 
costumam falar baixo. Por baixo dos lon-
gos e exaltados monólogos dos outros. 

Qualquer diálogo é enriquecedor, mes-
mo que aquele com quem não sabe mui-
tas coisas, mesmo que saiba muito pouco, 
porque o valor de cada um de nós não 
está no que sabemos, mas no que fazemos 
de facto para ajudar o outro. Afinal, a 
sabedoria é saber apenas o que importa 
saber, nada mais do que isso. 

De que me serve saber tantas coisas se, 
quando é necessário, não sou capaz de 
socorrer o meu irmão na sua fragilidade? 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

NOVENA 
 

Na próxima quinta-feira, dia 16, inicia-
mos a Novena aos Deus Menino. 

No dias da semana, segunda a sexta-
feira, mantemos o horário das 18:00 ho-
ras. Ao fim de semana, a novena é inseri-
das nas eucaristias de preceito. 

Temos tanto a preparar, mas temos 
muito mais que nos preparar para cele-
brarmos o Natal em convívio familiar, 
mas com a gratidão que este aconteci-
mento nos merece. 

 
O Pároco 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-assinala-final-do-ano-de-sao-jose/

