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A PROPOSTAS PARA ESTA 2.ª SEMANA DO ADVENTO 

• Acolher em nossa casa e na nossa 
comunidade a 
fragilidade de 
pessoas e 

famílias 
marcadas 

pela 
separação, pela doença, 

pela deficiência, pela solidão, pelo luto. Fazê-lo através de 
uma visita, de um encontro, de um diálogo, de uma refeição em 
comum, de uma reunião, de um convívio, de um ágape fraterno. 

• Acolher alguém que nos ofendeu ou pedir perdão a quem ofendemos. 

• Colocar no pé-de-meia (lá em casa e/ou na Igreja) o fruto da partilha: 
a) em géneros, para apoiar as famílias carenciadas; b) em dinheiro, 
para a atribuição de medicamentos e óculos a uma família necessitada 
destes bens. 

Rezar todos os dias: 

Movidos	pela	Estrela	que	brilha	no	amor,	

damos	mais	um	passo		

para	a	Vós	chegar,	Senhor.	

Aproximai-nos	dos	que	precisam.	

Abri	caminhos	largos	no	nosso	coração.	

Queremos	acolher-Vos	em	cada	irmão.	

Que	João	Batista	nos	passe	a	luz	

para	pormos	pés	ao	caminho	

e	ninguém	mais	viva	ou	morra	sozinho. 
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l

UMA CASA, UMA FAMÍLIA, 

UMA IGREJA QUE BRILHA QUANDO É…  

Acolhedora



PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA 
VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

9 20:30 2.º Jantar da “TELHA” “O Piano”

10 17:00 NÃO HÁ o 2.º Encontro - A Alegria do Amor 
- nova data a marcar

16
15:00 Última catequese do 1.º período

20:00 Jantar de Natal dos Catequistas e familiares Colégio

21:30 Concerto de Natal Igreja de Santa Marinha

17 17:00 3.º Encontro sobre a Bíblia Cripta da Igreja do 
Candal

24 23:20 Missa do “Galo” Igreja do Candal

25
9:30 Missa de Natal Igreja de Santa Marinha

11:00 Missa de Natal Igreja do Candal

19:00 Missa de Natal Igreja do Candal

Do dia 26 ao dia 29 - Não há missas

31
9:30 Missa de Bênção das Famílias Igreja de Santa 

Marinha

11:00 Missa de Bênção das Famílias Igreja do Candal

19:00 NÃO HÁ MISSA

DEZEMBRO

Vimos lembrar a colaboração que cada católico, cada família deve ter para com a sua Comunidade Paroquial 
contribuindo com dinheiro para a sua sustentabilidade. 
Já passou o mês de novembro e, hoje, já são 10 de dezembro e contam-se pelos dedos das mãos o número de ofertas. 
Sem dinheiro, não há paróquia que viva e preste bem o serviço a que é chamada. 

Este dinheiro destina-se a prover as obrigações da Paróquia para com os seus colaboradores, água, luz, eletricidade, pão e 
vinho… bem como com as atividades pastorais e sociais: apoio monetário na formação da liturgia, catequese, formação, 
ajuda aos mais necessitados, entre outras ações. 

Até dia 31 de dezembro pedimos que entreguem a vossa ajuda para o FUNDO PAROQUIAL - DIREITOS 
PAROQUIAIS. 

Ajudem e manter a vitalidade das nossas Paróquias. Obrigado.

FUNDO PAROQUIAL - DIREITOS PAROQUIAIS


