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Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.  
Meu Deus, em Vós confio. 

Não seja confundido nem de mim escarneçam os inimigos. 
Não serão confundidos os que esperam em Vós.  

Ano - XV 

Ano Litúrgico A 

27 de Novembro de 2022 

Nº 837 

Atendimento do Pároco: Residência Paroquial - 4740-165 Belinho 

Ter.: 15:30 às 16:45 hs / Sáb:10:00 às 12:00 hs 

Telefone: 253 871 128  -  Telemóvel: 966 310 616 

MENSAGEM PARA O TEMPO DE ADVENTO E NATAL 

1.“Bendito o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo 
e nos deu um Salvador poderoso, na casa de David, seu servo” (Lc 1, 
68- 69). É com estas palavras orantes de Zacarias que abrimos cada 
novo dia, iluminados pela luz que dá sentido à nossa fé, na esperança 
do dia que não tem ocaso, Jesus Cristo, nosso salvador. Esta disposi-
ção interior revela a confiança fundamental na bênção de Deus, o 
Deus amigo das pessoas, que nos dirige o seu olhar amoroso e graci-
oso, que dá sustento e alento à nossa vida. Mas a bênção transporta 
sempre uma reciprocidade: enquanto é dada, torna a vida agraciada; 
enquanto exigida, torna-a uma fonte de bênçãos. Por isso, ao reco-
nhecermo-nos abençoados, somos chamados também a abençoar e a 
bendizer. É assim que aprendemos o modo de Deus agir: porque é 
bendito, torna-se uma fonte de bênçãos, visitando e redimindo. Estes 
gestos concretos expressam a forma próxima e relacional, mas tam-
bém transformadora e, assim, salvífica de Deus se manifestar. A visita 
de Deus é a bênção que somos chamados a acolher, tornando-nos 
anfitriões da sua presença, da sua graça, da salvação que nos oferece 
em Jesus Cristo.  
2.O mistério da Encarnação do nosso Deus, em Jesus Cristo, que 
celebramos no Natalis Domini, é a expressão mais eloquente da visita 
de Deus à humanidade, pelo que exige uma preparação intensa e 
coesa. Por consequência, a Igreja concede o tempo de Advento, como 
oportunidade para cultivar a esperança, a expectativa da vinda do 
Senhor ao nosso encontro. Claro que esta iniciativa de Deus exige 
uma disposição da nossa parte: hospedar, acolher, ser anfitrião. Afi-
nal, se esta é a maior bênção que Deus concede à humanidade, não 
podemos não a suplicar nem tampouco a ignorar ou rejeitar. Assim, 
esta mensagem tem o intuito de nos tornarmos dóceis à visita de 
Deus, preparando-a e acolhendo-a. Para isso, não podemos desperdi-
çar um só dia do breve tempo de Advento, para cultivarmos a espera, 
mas também para continuarmos o percurso sempre inacabado da 
nossa conversão ao Evangelho. Neste ano, o início do Advento terá 
também uma marca particularmente significativa: fará coincidir o início 
do Ano Pastoral, dedicado ao tema “onde há amor, aí habita Deus”, 
com o do Ano Litúrgico. Esta orientação para a nossa Arquidiocese de 
Braga, emanada na Carta Pastoral Juntos somos Igreja sinodal sama-
ritana. Onde há amor, aí habita Deus, pretende que todos os passos 
da Igreja sejam de configuração com os mistérios de Cristo que cele-
bramos na Liturgia. É por isso que, na véspera do I Domingo de Ad-
vento, haverá uma Assembleia Arquidiocesana Sinodal, para a qual 
todos estamos convocados.  
3.A Igreja sinodal samaritana, que nós somos, não pode exigir a cada 
pessoa este caminho de preparação e de acolhimento da visita de 
Deus, a não ser que o faça em conjunto, com todos, sem deixar nin-
guém para trás, sobretudo olhando com particular cuidado os mais 
pobres e os mais frágeis. Não se trata apenas de uma época do ano 
para expressar de forma mais visível a solidariedade recíproca, mas é 
um tempo propício para assumirmos com maior convicção a nossa 
identidade: caminhamos juntos ao encontro da vulnerabilidade huma-
na, pois é aí um dos lugares privilegiados da visita de Deus. É por isso 
que não podemos deixar de abençoar e bendizer os rostos, as mãos e 
os corações da caridade da Igreja que somos, porque nos sentimos 
verdadeiramente agraciados com a sua ação no mundo: Cáritas, Mise-
ricórdias, Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, Comissão Arquidio-
cesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, Departamento 
para as Migrações e Minorias Étnicas, Fraternidade Sacerdotal, Insti-
tuto Diocesano de Apoio ao Clero, Serviço Arquidiocesano de Escuta 
e Acompanhamento Espiritual, Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social, Conferências Vicentinas, Equipas Paroquiais de Ação Soci-
al e Caritativa, Irmandades... e tantas outras realidades onde a Igreja 
manifesta a sua identidade, como um sinal visível da visita de Deus à 
humanidade. É assim que podemos “fazer Natal” na vida de cada 
pessoa, porque nasce sempre de novo, ao ver restituída a sua digni-
dade.  

4.A sinodalidade é uma bênção de Deus para a Igreja e “fazer sino-
dalidade” é tornar a sua identidade visível no quotidiano e no concre-
to, na sua presença e ação no mundo. Com efeito, torna-se imperati-
vo continuar a transição do conceito para a realidade, declinando-o 
em gestos, comportamentos, ações, modos de estar na vida. Se 
juntos queremos ser a comunidade dos filhos amados de Deus, o seu 
povo, então temos de continuar a derramar as bênçãos de Deus 
pelos caminhos da humanidade, em conjunto, visitando, tornando-nos 
próximos, tocando as feridas e curando. Neste espírito, retoma-se 
também na nossa Arquidiocese, no início do novo Ano Litúrgico e 
Pastoral, a visita pastoral do bispo ao povo que lhe está confiado. 
Esta é uma expressão de sinodalidade, porque o bispo visita o seu 
povo, por mandato e à semelhança do próprio Deus. Dar-se-á parti-
cular relevo, nesta visita, aos jovens, promovendo e cultivando a 
existência de um grupo de jovens em cada Paróquia ou Unidade 
Pastoral, tomando consciência de que os jovens são uma bênção de 
Deus para a Igreja. Também aqui se pode suscitar o dom do acolhi-
mento e da hospitalidade, não apenas do bispo que visita, mas sobre-
tudo do próprio Deus, que vem ao encontro do seu povo.  
5.Para caminharmos juntos, ao encontro de Deus que nos visita, para 
cultivarmos a graça de sermos acolhedores, lançamos também o 
percurso para o tempo do Advento e Natal: “Deus visita-te... sê anfi-
trião!”. Com esta proposta, pretende-se que cada comunidade mante-
nha uma fidelidade criativa, para ser sinal de unidade em toda a Ar-
quidiocese. Não é preciso que exista uniformização, pois a diversida-
de é semente de unidade; e, unidos, podemos caminhar juntos. Nesta 
peregrinação litúrgica, espiritual e pastoral, procuraremos fazer a 
experiência de Deus que visita as crianças, os adolescentes e os 
jovens, os pecadores, os frágeis, os incrédulos, as famílias, os confli-
tuosos e a criação, não simplesmente para contemplar, mas essenci-
almente para desenvolvermos a capacidade de sermos anfitriões das 
bênçãos de Deus. As propostas serão diversificadas e procurarão 
colocar todos a caminhar em conjunto: as comunidades cristãs na 
Liturgia, as famílias em suas casas, as crianças e os adolescentes na 
catequese e na escola, bem como os jovens, no quotidiano.  
6.Com Maria, a Senhora da Visitação, abençoamos cada cristão da 
Arquidiocese de Braga, com quem queremos ser e fazer Igreja sino-
dal samaritana, porque nos sentimos visitados por Deus e impelidos a 
acolhê-l’O no rosto concreto de cada irmão e cada irmã. Aproveita-
mos ainda para expressar a todas as famílias votos sinceros de um 
santo Natal e um ano 2023 abençoado 
(+ José Cordeiro, arcebispo primaz; + Nuno Almeida, bispo auxiliar e 
+ Delfim Gomes, bispo auxiliar) 
 
 
 



N 
quele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Como aconteceu 
nos dias de Noé, assim sucederá 
na vinda do Filho do homem. 

Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e 
bebiam, casavam e davam em casamento, até 
ao dia em que Noé entrou na arca; e não deram 
por nada, até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será 
também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que esti-
verem no campo, um será tomado e outro deixado; de duas mu-
lheres que estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra 
deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o 
vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a 
que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria 
arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, 
porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do homem.  
 

Meditando a Palavra - “ESTAI VÓS TAMBÉM PREPARADOS” 

O Primeiro Domingo de Advento (Ano A), que também é o início de 
um novo ciclo do Ano Litúrgico, confronta-nos com a verdade da nos-
sa finitude e com a possibilidade ou mais-valia em viver de modo 
consciente. 
Deus visita-te. Sê anfitrião! - Começamos os preparativos do Natal. 
Como em cada momento festivo da nossa existência, também inicia-
mos hoje um tempo de preparação para comemorarmos a presença 
de Deus, na história humana e em cada um de nós. Ao iniciar esta 
‘série’, emergem no meu pensamento as primeiras palavras cantadas, 
aquando da Jornada Mundial da Juventude, o Jubileu dos Jovens, em 
Roma, para assinalar o segundo milénio do nascimento do Deus Me-
nino: «No horizonte uma grande luz/ viaja na história,/ ao longo dos 
anos venceu as trevas,/ fazendo-se Memória./ E iluminando a nossa 
vida,/ ela nos revela/ que não se vive/ se não se procura/ a verdade». 
Estrofe completada com a repetição a uma só voz: «Emanuel»! O 
Advento propõe uma preparação: dispomos o coração, para acolher a 
presença; esboçamos os sorrisos, para festejar o encontro; erguemos 
as mãos, para agradecer tamanho dom; treinamos os pés, para reto-
mar o caminho; abrimos os olhos, para perceber a luz que começa a 
despontar. Sem esquecer a comunidade (familiar e paroquial), a qual 
se há preparar com esperança e alegria, na qual todos se dispõem a 
festejar a visita divina: Deus visita-te. Sê anfitrião!  
“Estai vós também preparados” - O Mestre desperta a atenção 
consciente dos discípulos: «Estai vós também preparados». Não pre-
tende amedrontar ou instaurar o pânico. Precisamos de distinguir o 
estilo de linguagem do essencial da mensagem: a linguagem pode ser 
tremenda; a mensagem é humana e espiritual, denuncia a inércia e 
desperta a vigilância. Aqui, a grande prioridade, é o primado da graça. 
Deus visita-te. É chegado o momento de «abrir o coração à onda da 
graça e deixar a palavra de Cristo passar por nós com toda a sua 
força» (NMI 38). Se tiveres oportunidade, em cada dia desta semana, 
ao despertar, sobe as persianas, desvia as cortinas, e contempla o 
amanhecer ou toma consciência dos primeiros raios de luz. Hoje, é 
hora nos prepararmos para acolher, mais ainda, é hora de nos sentir-
mos gratos pela grande luz que começa a despontar no horizonte, 
vence as trevas, para iluminar a nossa vida. 

Mt 24, 37-44 

Palavra do Senhor 
I Domingo do Advento 

Acólitos 
Edite, Iara, Afonso, Dinis, Rafael, Rodrigo, 

 Tomás ,Tiago, Letícia e Dinis.  

Leitores 

Sáb 
Juventude Unida de Belinho 

Dom  
José e Marta 

Neco e Luisa 

Grupo 

Limpeza 

Maria Goreti Sá, Liliana Sá, Gracinda Abreu e Lurdes 
Abreu.  

“DEUS VISITA-TE... SÊ ANFITRIÃO!” 

Caminhada de Advento-Natal deste Ano Pastoral 2022-2023 

Inspirados no tema para o novo Ano Pastoral (“Onde há amor, aí habita 
Deus”), é proposta uma dinâmica que se centra na iniciativa de Deus visitar 
a humanidade em Jesus Cristo, suscitando o acolhimento da nossa parte, 
sendo anfitriões do próprio Deus. 
O ícone desta caminhada basear-se-á numa tenda, junto da qual aparecerá, 
em cada semana, um símbolo alusivo às realidades que Deus visita: as 
crianças, os adolescentes e os jovens, os pecadores, os frágeis, os incrédu-
los, as famílias, os conflituosos e a criação. 
Mais uma vez, as propostas destinam-se às celebrações comunitárias da 
Eucaristia, mas também para as famílias, os grupos de catequese, os jovens 
e as escolas. O objetivo desta proposta é viver a fidelidade criativa que nos 
faz sentir e ser Igreja sinodal samaritana. 
 

APRESENTAÇÃO: [Enquadramento] - Com o início do ciclo de Advento-

Natal, inauguramos um novo Ano Litúrgico e, agora também, o Ano Pastoral. 
Continuando o triénio dedicado à Caridade, sob a figura inspiradora do Bom 
Samaritano, o plano propõe o tema “onde há amor, aí habita Deus”.  
[Temática] - A visita de alguém a nossa casa mexe sempre com a nossa 
vida quotidiana. Além do que fazemos habitualmente no dia a dia, temos 
acrescida a preparação da visita, para que aquele que entra em nossa casa 
possa sentir, da nossa parte, que somos bons anfitriões, ou seja, que temos 
o cuidado para acolher bem e fazer com que se sinta como em sua própria 
casa. O ciclo de Advento- Natal é o tempo de preparação para receber uma 
grande visita, a maior e mais importante visita. Trata-se de uma visita dife-
rente de qualquer outra. Na verdade Deus vem visitar-nos! Que grande ma-
ravilha! Estamos ansiosos que Ele chegue. Este tema inspirou a caminhada 
que o Departamento Arquidiocesano para a Liturgia preparou para a cami-
nhada de Advento-Natal: “Deus visita-te... sê anfitrião!”.  
[Simbologia] - Para evidenciar esta presença, escolhemos a tenda/casa 
como ícone desta caminhada, junto da qual será colocado, semana após 
semana, um símbolo, para expressar a realidade visitada por Deus. 

I DOMINGO DO ADVENTO  
SEMENTE DE AMOR - “Estai vós também preparados” 
CELEBRAR EM COMUNIDADE - Itinerário simbólico: Tenda/Casa que 
acompanha todo o tempo de Advento e Natal, junto da qual se coloca O 
RELÓGIO. 
[Dinâmica para a catequese] - Deus vem visitar-nos! Para o recebermos 
temos que nos preparar. Vamos preparar um cantinho de oração especial 
para o tempo do Advento. Nele podemos incluir uma saudação e um símbo-
lo.  
[Dinâmica para jovens e as escolas] - Deus vem visitar-nos! Para o rece-
bermos temos que preparar-nos. Vamos criar um recanto de oração para 
nos acompanhar ao longo do Advento Natal. Podes utilizar algum símbolo 
das JMJ para decorar o recanto de oração e rezar a oração das Jornadas 
Mundiais ao longo do Advento. 
[Oração para a família] - Senhor Jesus, aguardamos a tua visita. O tempo é 
breve e o amor tem pressa. Ajuda-nos a abrir as portas do nosso coração 
para te acolher nas crianças, adolescentes e jovens que batem à nossa 
porta, à espera que sejamos os anfitriões de uma nova humanidade. 
[Questões colocadas a crianças] - Deus gosta de visitar as crianças e os 
jovens. Onde achas que Ele os encontra? Imagina que Jesus te vem visitar. 
Onde o recebias? Sabes quando ele vem? Onde levavas Jesus se ele te 
viesse visitar? 

Segunda  18:30 horas 

Manuel António Martins de Abreu (Aniv.) e António Zão 

Maria Amélia Almeida Coutinho|Olívia Torres Pereira 

Alfredo de Sousa Miranda, esposa e filho 

Olívia de Jesus Sampaio Pereira|Almas do Purgatório 

Olívia Alves Caseiro Moreira|Manuel Gonçalves de Costa 

Manuel Martins Penetra e filho José Coutinho Martins 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Terça  18:30 horas 

Abílio Azevedo de Sá (Aniv.)|Almas do Purgatório 

Manuel Afonso Almeida (Aniv.)|Olívia Alves Caseiro Moreira 

Maria Alice Torres da Costa/Almas do Purgatório 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

António Pires Gomes, João Fernandes Gomes e Maria Pires 

Quarta  18:30 horas 

Paulo Domingos C. Martinez e pai Júlio|Almas do Purgatório 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Manuel Alfredo de Sousa Oliveira e primo Fernando 

Quinta      18:30 horas 

Olívia de Jesus Sampaio Pereira|Almas do Purgatório 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Sexta   18:30 horas 

José Gonçalves Merrelho (Aniv.) 
Maria Gonçalves Martins cepa (Aniv.) 
Cândido Ribeiro Coutinho|Almas do Purgatório 

Honra dos Sagrados Corações de Jesus e Maria 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Sábado  18:30 horas 

José Sampaio de Almeida (Aniv.)|Almas do Purgatório 

Alberto Peixoto Domingues|Adelino Gonçalves Abreu 

Familiares de Valentim Lima e Irene Gomes 

Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

António Matos, Maria de Lurdes Cruzeiro, 
Alfredo Cruzeiro Matos, Michele Sá e Maria Lurdes Martins Matos 

Domingo  8 horas—Intenções dos Fiéis 

Domingo  10 horas 

Honra de São Bento e Intenções familiares|Almas do Purgatório 

José Alves|Almas do Purgatório e familiares de Cidália Coutinho 

Maria Olívia Pereira Meira Torres e sogros António Fernandes de Sá e 
Carolina Martins/ José Pires da Cunha, esposa, noras e genros 

 

 

 

- Oferta em honra da Senhora da Boa Viagem: 5,00€ de Anónima. 
- Sagrada Família: 27,85€ (Passal – Alexandrina); 32,81€ (Norte – 
Alexandrina). 
 

Campanha para a Conservação e Restauro dos altares: Total 
45.086,70€. Muito Obrigado! 

 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
26|Missa Vespertina do I Domingo do Advento 

27|I Domingo do Advento: Eucaristias às 8h00 (Oração no Cemitério) e 
10h00. 

Dezembro:  
02| Visita aos doentes e idosos da Comunidade; Adoração às 17h30; 

Eucaristia às 18h30 

03| Eucaristia Vespertina às 18h30. 
04| II Domingo do Advento: Eucaristias às 8h00 e 10h00. 

Intenções —   28 de Novembro a 4 de Dezembro 


