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

ADVENTO E NATAL 2016-2017

No próximo dia 8 de dezembro celebramos a Solenidade da Imaculada
Conceição da Virgem Santa Maria - Padroeira Principal de Portugal.
Na paróquia do Candal
iremos rezar Vésperas
e expôr o Santíssimo
Sacramento. A
celebração terá início às
17:30 horas. Segue-se
a missa às 19:00 horas.
Convidamos todas as
famílias para estarem
presentes nos dois momentos celebrativos.
Oração à Imaculada

Virgem Santa e Imaculada, que sois a honra do nosso povo
e a guardiã solícita da nossa cidade,
a Vós nos dirigimos com amorosa confidência.
Toda sois Formosa, ó Maria! Em Vós não há pecado.
Suscitai em todos nós um renovado desejo de santidade:
na nossa palavra, refulja o esplendor da verdade,
nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade,
no nosso corpo e no nosso coração, habitem pureza e castidade,
na nossa vida, se torne presente toda a beleza do Evangelho.
Toda sois Formosa, ó Maria! em Vós Se fez carne a Palavra de Deus
Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor:
o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes,
o sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontre distraídos,
a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comovam,
cada vida humana sempre seja, por todos nós, amada e venerada.
Toda sois Formosa, ó Maria! Em Vós, está a alegria plena da vida beatífica com Deus.
Fazei que não percamos o significado do nosso caminho terreno:
a luz terna da fé ilumine os nossos dias,
a força consoladora da esperança oriente os nossos passos,
o calor contagiante do amor anime o nosso coração,
os olhos de todos nós se mantenham bem fixos em Deus, onde está a verdadeira alegria.
Toda sois Formosa, ó Maria! Ouvi a nossa oração, atendei a nossa súplica:
esteja em nós a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus,
seja esta beleza divina a salvar-nos a nós, à nossa cidade, ao mundo inteiro.
Amen.

Papa Francisco

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.
Aceitaremos a entrega dos envelopes até ao dia 31 de dezembro.
Caso queira fazer transferencia bancária o número de conta é: PT50 0035 0172 0000
0001 330 55. Após a transferência enviem mail para: paroco@paroquiacandal.org.pt
com os dados para o recibo.
Obrigado. Seja generoso!
Como repararam, até 31 de outubro de 2016, há um déficit de 43.071,90 €.
É tempo de ajudar a pagar as despesas que a Paróquia tem com o seu funcionamento.
Mesmo, vivendo em tempos de crise e de escassez de meios, não podemos deixar de
cuidar na nossa paróquia e de quem nela trabalha e nos ajuda a crescer como
Comunidade Cristã.
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