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DOMINGO IV DO ADVENTO – ANO A 

 

Últimos convites 
A mensagem deste domingo é mais curta. Há 

pressa no ar para a celebração do nascimento 

de Jesus. Entretanto, há pessoas que vivem na 

escuridão e ainda esperam o teu convite para 

a celebração do Natal do Senhor. 

Encorajamos-te a perder o medo e a convidar 

“aquele” familiar ou “aquela” amiga para 

vivermos juntos a Festa da Luz, no próximo 

25 de dezembro. 

 

 

PARA FALARES EM FAMÍLIA… 
OU EM PEQUENO GRUPO… 

1) José tinha medo de aceitar Maria grávida. José 

tinha medo do que pensariam os outros. Tinha 

medo de fazer parte de algo grande. Tinha medo 

de estar a ser enganado. José tinha medo de sair 

do seu conforto. Tinha medo de estar em algo 

que nunca tinha acontecido antes. José tinha 

medos. José estava na escuridão. No final, 

aceitou fazer parte do plano de Deus. E Jesus 

nasceu. E tu? Que medos tens? O áudio e o vídeo das mensagens 
desta série em paroquia.pt/luz 



LEITURAS DESTE DOMINGO 
 

LEITURA I 
Leitura do Livro de Isaías 
(Is 7, 10-14) 

Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a 

seguinte mensagem: «Pede um sinal ao Senhor teu 

Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em 

cima nas alturas». Acaz respondeu: «Não pedirei, 

não porei o Senhor à prova». Então Isaías disse: 

«Escutai, casa de David: Não vos basta que andeis 

a molestar os homens para quererdes também 

molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor 

vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz 

um filho e o seu nome será Emanuel». 

 

LEITURA II 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
(Rom 1, 1-7)  

Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por 

chamamento divino, escolhido para o Evangelho 

que Deus tinha de antemão prometido pelos 

profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu 

Filho, nascido, segundo a carne, da descendência 

de David, mas, segundo o Espírito que santifica, 

constituído Filho de Deus em todo o seu poder 

pela sua ressurreição de entre os mortos: Ele é 

Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele recebemos a 

graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos 

todos os gentios a obedecerem à fé, para honra do 

seu nome, dos quais fazeis parte também vós, 

chamados por Jesus Cristo. A todos os que 

habitam em Roma, amados por Deus e chamados 

a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai 

e do Senhor Jesus Cristo..  

 

EVANGELHO 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (Mt 1, 18-24) 

O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: 

Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de terem 

vivido em comum, encontrara-se grávida por 

virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, 

que era justo e não queria difamá-la, resolveu 

repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 

quando lhe apareceu num sonho o Anjo do 

Senhor, que lhe disse: «José, filho de David, não 

temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela 

se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz 

um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque 

Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto 

aconteceu para se cumprir o que o Senhor 

anunciara por meio do Profeta, que diz: «A 

Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será 

chamado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus 

connosco’». Quando despertou do sono, José fez 

como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua 

esposa.  

 

 

 

LAVRADIO dia 17 de dezembro às 21h00 

SANTO ANTÓNIO dia 19 de dezembro às 21h00 

SANTA MARIA dia 21 de dezembro às 21h00 

PALHAIS dia 22 de dezembro às 18h30 

SANTA CRUZ E SENHORA DO ROSÁRIO dia 22 de dezembro às 21h00 

 

 

CONFISSÕES EM TEMPO DE ADVENTO 



NOTÍCIAS RÁPIDAS 
 

  
 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual 

foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo 

António, ajudamos as pessoas a crescer na 

sua fé, para que possam viver segundo o 

sonho que Deus tem para cada um. Portanto, 

existimos para fazer discípulos-missionários 

que amam Deus e que amam os outros. E 

temos de ser cada vez mais intencionais 

nisso. Cuidamos do rebanho, mas evitando 

criar consumidores de sacramentos; e com 

equilibro, para não estarmos só focados no 

rebanho existente, alimentando-o em excesso 

e esquecendo o enorme rebanho que está fora 

e que desconhece Jesus. Em cada momento, 

seja nas Eucaristias, na música, nos grupos de 

crianças, jovens ou adultos, temos de estar 

cada vez mais atentos a isto. Isso implica 

atenção à linguagem utilizada, aos métodos, e 

também aos horários que praticamos. 

 

TARDE DE RETIRO PARA 
VOLUNTÁRIOS 

Todos os voluntários e equipas da Paróquia, de 

todos os ministérios, grupos e movimentos 

foram convidados para uma tarde de retiro no 

dia 8 de janeiro. É um dos retiros agendados 

para 2023, para que todos se conheçam 

melhor, rezem e caminhem juntos, na mesma 

direção, orientados por Jesus, para uma 

Paróquia cada vez mais casa acolhedora, onde 

a Comunidade, como família, transformada 

pelo Espírito Santo, ame, reze, viva e sirva 

como discípulos de Jesus e missionários do 

Evangelho. 

 

CURTAS 
Esta semana rezamos pelas Paróquias de 

Nova Oeiras e São Julião da Barra 

(Diocese de Lisboa), pelo pároco P. Nuno 

Miguel Westwood Teixeira e todos os 

paroquianos. 
 

 

Batismos: As marcações serão feitas 

presencialmente ao longo de 2023, após 

um curso de 4 sessões. Informações no 

site paroquia.pt/batismo 

Confirmação (crisma): informações no 

site paroquia.pt/crisma 

Eucaristia (primeira comunhão): para 

crianças e jovens que caminham na 

Paróquia e estão presentes nas missas. 

Informações em paroquia.pt/eucaristia 

Matrimónio: informações em 

paroquia.pt/casamentos. 

Cartório Paroquial encerrado até janeiro 

Curso Bíblico online e outros cursos 

inscrições em paroquia.pt/cursos 



AGENDA 
 

 

ADVENTO 2022 
 Laudes (segunda a sexta) – 06h00 – Santo 

António da Charneca (feriados: 09h00) 

 Oração no Tabgha7 (quinta) – 07h00 – Zoom 

ID 88413854618 

 

MISSAS DE NATAL (25 dezembro): 

 23h00 Santo António da Charneca (24/12) 

 09h Vila Chã 

 09h45 Palhais/Penalva 

 11h00 Santo António/Coina 

MISSAS DE ANO NOVO (01 janeiro): 

 10h00 Palhais 

 11h00 Santo António 

Não há celebrações entre 26 e 31 de dezembro. 

HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA: 

18h00 Missa 

18h30 Adoração 

19h00 Confissões 

Segunda: Santo António da Charneca 

Terça: Penalva 

Quarta: Santo António da Charneca (só missa) 

Quinta: Palhais 

HORÁRIOS DE FIM DE SEMANA: 

10h00: Confissões em Santo António (sábado, 

recomendada marcação em paroquia.pt) 

16h00: Missa em Coina (sábado) 

17h30: Missa na Penalva (sábado) 

08h30: Missa na Vila Chã (domingo) 

09h45: Missa em Palhais (domingo) 

11h00: Missa em Santo António (domingo) 

 

ÉS NOVO NA NOSSA PARÓQUIA? 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo António, ajudamos as pessoas a 

crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. E temos todo o prazer em dizer-te que 

somos diferentes: somos uma Comunidade que tem Jesus Cristo como centro. Quem é Jesus? Aqui vais conhecê-l’O melhor 

e entrar em amizade com Ele. Nesta Paróquia não serás julgado, nem condenado. Não vamos olhar para a roupa que vestes, 

nem para as tuas escolhas políticas. Não vamos apontar-te o dedo se tiveres dúvidas sobre Deus. A nossa Paróquia é feita de 

pessoas imperfeitas com histórias inimagináveis! Caminhamos juntos, para melhor! Não te preocupes com o teu passado ou 

com questões sobre Deus e a fé. Aqui vais encontrar o amor, a graça e o perdão de Jesus. Estamos todos de braços abertos 

para te acolher como parte da nossa família! E como prova de amizade e alegria, queremos oferecer-te um pequeno presente. 

Por favor, preenche o seguinte formulário e entrega-o na igreja (ou preenche-o em paroquia.pt/novo). 

NOME: 

 

 

ENDEREÇO DE EMAIL: 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A TUA VISITA, SUGESTÕES, PERGUNTAS, PENSAMENTOS 

 

 

 

 

(os dados partilhados são protegidos pelo RGPD – disponível para consulta em paroquia.pt/rgpd) 

NÚMERO DE TELEMÓVEL: 

 

 

CONTACTO PREFERENCIAL 
tickets@paroquia.pt é o e-mail geral da Paróquia para qualquer assunto (catequeses, 

escuteiros, liturgia, padres, líderes de grupos, casamentos, batismos, sugestões, questões, etc.) 


