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Leitura do Livro de 

Jeremias (Jer 33, 14-16) 

 

Eis o que diz o Senhor: 

«Dias virão, em que 
cumprirei a promessa que 
fiz à casa de Israel e à casa 

de Judá: 
Naqueles dias, naquele 

tempo, farei germinar para 
David um rebento de justiça 

que exercerá o direito e a 
justiça na terra. 

Naqueles dias, o reino de 

Judá será salvo e Jerusalém 
viverá em segurança. 

Este é o nome que 
chamarão à cidade:  

‘O Senhor é a nossa 
justiça’». 

 

Palavra do Senhor  
 

Salmo responsorial (24) 

 

Para Vós, Senhor, elevo a 
minha alma; elevo a minha 

alma. 

 
Leitura da Primeira 

Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Tessalonicenses  
(1 Tes 3, 12 – 4,2) 

Irmãos: 
O Senhor vos faça 

crescer e abundar na 
caridade uns para com os 
outros e para com todos, tal 

como nós a temos tido para 
convosco. 

O Senhor confirme os 
vossos corações numa 

santidade irrepreensível, 
diante de Deus, nosso Pai, 
no dia da vinda de Jesus, 

nosso Senhor, com todos os 
santos. 

Finalmente, irmãos, eis o 
que vos pedimos e 

recomendamos no Senhor 
Jesus: recebestes de nós 
instruções sobre o modo 

como deveis proceder para 
agradar a Deus e assim 

estais procedendo; mas 
deveis progredir ainda mais. 

Conheceis bem as 
normas que vos demos da 
parte do Senhor Jesus. 

 
Palavra do Senhor 

 
     Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

Mostrai-nos, Senhor, a 

vossa misericórdia e dai-nos 
a vossa salvação. 
     Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
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Evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas  

(Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: 

«Haverá sinais no sol, na 
lua e nas estrelas e, na 

terra, angústia entre as 
nações, aterradas com o 
rugido e a agitação do mar. 

Os homens morrerão de 
pavor, na expectativa do que 

vai suceder ao universo, 
pois as forças celestes serão 

abaladas.  
Então, hão-de ver o Filho 

do homem vir numa nuvem, 

com grande poder e glória.  
Quando estas coisas 

começarem a acontecer, 
erguei-vos e levantai a 

cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima.  

Tende cuidado convosco, 
não suceda que os vossos 
corações se tornem pesados 

pela intemperança, a 
embriaguez e as 

preocupações da vida, e esse 
dia não vos surpreenda 

subitamente como uma 
armadilha, pois ele atingirá 

todos os que habitam a face 

da terra. 
Portanto, vigiai e orai em 

todo o tempo, para que 
possais livrar-vos de tudo o 

que vai acontecer e 
comparecer diante do Filho 

do homem». 
 

Palavra da Salvação 
 

Oração dos fiéis: 

 

- Senhor, venha nós o 

vosso reino.    
 
 

 

Dia Data Hora   Acontecimento 

2ª 

   
03/12 

     

 
21:30 

 

 Ministros da 
Comunhão 

5ª 

 
  

06/12 
 
 

09:00 

    / 
18:30 
 
 
21:30 
 

 Adoração do 

Santíssimo 
Sacramento c/ 
Bênção de 
Objectos 

 Reunião de 
Leitores  

6ª 

   

07/12 
     

 

21:30 
 

 Reunião de 

Acólitos 

6ª 
   

08/12 
     

 
11:00 
 

 Assembleia da 
Confraria Almas 

 Ofertório “Obras 

Manutenção Igreja” (Novembro) 
– 784,93€ 

 Ofertório “Seminários” – 

962,25€ 

Agenda da semana 
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1.a SEMANA DO 
ADVENTO:  

VIGIAI E ORAI!  

Senhor, Tu vens ao nosso 
encontro e nós acendemos esta 
primeira vela, como uma 
lâmpada que brilha em lugar 
escuro, para manter vigilantes os 
nossos corações, enquanto 
aguardamos a Tua vinda.  

Que os nossos corações não se 
tornem pesados. Que os nossos 
olhos não se deixem encandear 
pelas luzes artificiais do Natal 
que se avizinha. 

Ilumina, Senhor, os nossos 
corações, para contemplarmos 
no Presépio o milagre da luz no 
meio das nossas trevas, da força 
de Deus na nossa fragilidade, da 
grandeza divina na nossa 
pequenez humana. Ámen. 

 
 

 

Celebrações 

Penitenciais Vigararia de 
Paredes (Advento) 

 

DIA PARÓQUIA HORA 

03/12  Gandra 20h30 

04/12 Sobrosa/Parada 20h30 

05/12  Bitarães/Besteiros/ 
V. Cova 

20h30 

06/12   Sobreira 20h30 

10/12  Vandoma/Cristelo 20h30 

11/12  C. Cepeda 21h 

12/12  Lordelo/Madalena 20h30 

13/12 Rebordosa/Astroml 20h30 

17/12 DIgrejas/Gondalães 20h30 

18/12 Recarei/Louredo 20h30 

19/12  Baltar/Cete 20h30 

20/12  Vilela/Mouriz/Urrô 20h30 

 

 
8 de Dezembro 

 

  Missas: Vespertina-19:30;  

      08:00; 10:00; 12:00 

   15:30 – Vésperas da    
              Imaculada Conceição 

         21:30 – Musical “Jesus   

                      Christ Superstar” 
 

 
 

 

Velas da Paz: campanha 
solidária de Natal – 1€ 

(secretaria paroquial e bar) 
 


