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A Iniciamos um NOVO ANO LITÚRGICO com a 

celebração do 1.º Domingo do Advento. 
Em comunhão com a Diocese do Porto, 
iremos, “com Maria e José, sonhar a 
alegria do Natal”, pois, pelo sonho é que 
vamos… 

COMO VAMOS SONHAR?  
Ao lado do altar estará uma árvore grande, 
natural, que semana a semana... juntamente 
com a “construção do presépio” (a cargo 
dos grupos da catequese da adolescência e seus catequistas, os grupos de 
leitores, acólitos MEC…)  
cada família / cada cristão é convidado a enfeitar a árvore com o seu 
sonho, que é também um compromisso, para essa semana… 
esse sonho é escrito e colocado dentro de uma bola transparente (uma 
família inteira, cada gripo de catequese ou paroquial) coloca os sonhos lá 
dentro que é pendurada na árvore ou escrito / desenhado em bolas de 
esferotive (há bolas à venda na sacristia - 1 = 1,50€ - 1 saco com 5 
bolas de esferovite = 1,50€ ou 1 saco com 8 bolas de esferovite - 1,50€). 

Que casa sonhamos para nós? Qual é a casa dos nossos sonhos? 
Atenção, que não há famílias perfeitas (AL 325): 

“Não há famílias perfeitas, mas isto não nos deve desencorajar. Pelo contrário, o amor 
aprende-se, o amor vive-se, o amor cresce«moldando-se» segundo as circunstâncias da 
vida que cada família concreta atravessa. O amor nasce e desenvolve-se sempre entre 
luzes e sombras. O amor é possível em homens e mulheres concretos que procuram 
fazer dos conflitos, não a última palavra, mas uma oportunidade. Oportunidade para 
pedirmos ajuda, oportunidade para nos questionarmos em que devemos melhorar, 
oportunidade para descobrirmos o Deus-connosco que nunca nos abandona. Este é um 
grande legado que podemos dar aos nossos filhos, uma ótima lição: é verdade que 
cometemos erros; é verdade que temos problemas; mas sabemos que estas coisas não 
são a realidade definitiva. Sabemos que os erros, os problemas, os conflitos são uma 
oportunidade para nos aproximarmos dos outros e de Deus” (Papa Francisco, Discurso 
na Festa das Famílias e Vigília de Oração, em Filadélfia, 26.09.2015). 

A todos desejo uma boa vivência neste tempo de Graça que nos é dado… 
há que sonhar!

PELO SONHO É QUE VAMOS… 
 COM MARIA E JOSÉ, SONHAR A ALEGRIA DO NATAL 
ADVENTO E NATAL 2016-2017



PARÓQUIA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL 

VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

VAMOS A ÉVORA 
9 E 10 DE SETEMBRO  
DE 2017

A data limite para a inscrição é o dia 30 de novembro, na SACRISTIA.

Até Ao Final do Ano… 
Prestes a terminar o ano 2016, uma vez mais, vimos 
pedir a sua oferta para o Fundo Paroquial, também 
conhecido por “Direitos Paroquiais” ou “Côngrua”, 
referente ao ano que termina. 
No último fim de semana de outubro estará disponível 
um envelope para preenchimento e entrega. Só com a 
sua ajuda podemos pagar as contas do funcionamento da 
Paróquia. Obrigado. Seja generoso! 

Alguns números que foram apresentados ontem ao Conselho Económico, referentes ao 
período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de outubro de 2016: 
tivemos despesas no valor de 77.701,76 € (= Ordenados, gratificações, encargos ficais e 
seguros = 28.471,99 € + Água, Luz, Elevador e Comunicações = 11.777,73 € + Obras na 
igreja = 17.966,95 € + Outros - (arranjos florais; seguros; manutenção; formações; culto divino) = 
12.609,46 € + entrega à Diocese = 6.875,63 €). 

Em igual períodos obtivemos a receita de 34.629,86 € (ofertórios, caixas das esmolas e 
alminhas). Há um déficit de 43.071,90 €. 
As intenções de missa têm contabilidade à parte, dado que, uma parte é para a Paróquia 
e a outra para ser entregue na Diocese, para apoio aos Seminários.

VAMOS A FÁTIMA 
9 DE SETEMBRO DE 2017


