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Dia 27 - Primeiro Domingo do Advento
Dia 2 - Devoção da Primeira Sexta Feira. Eucaristia às 8h30
Dia 3 - Celebração das Bodas de Prata do P. José Fernando, às 10h30, Molães
 - Primeiro Sábado
Dia 5 -  Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos SS. Salvador, às 17h30.
 - Levanta-te para (re)unir.
  Reunião Mensal dos Coordenadores dos COPs, às 21h (on line)
Dia 6 - Eucaristia de sufrágio pelos Irmãos N. S. da Encarnação, às 08h30
Dia 8 - Solenidade da Imaculada Conceição em Molães às 11h00 e 
  em Santo António, às 15h00 seguida de Procissão.
Dia 10 - Visita aos Doentes, Molães, às 14h00
	 -	Confissões	em	Valclaro,	às	16h30
Dia 11  - Ensaio da catequese para a celebração de Natal, às 10h00
Dia 12 - Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Ajuda, às 17h30
Dia 14 - VI aniversário da morte do P. Zélito, às 18h00, na Igreja Paroquial
Dia 17	 -	Confissões	em	SS.	Salvador,	às	16h30
Dia 18  - Festa de Natal da Catequese às 10h00 com a Eucaristia às 11h00.
 - Intrerrupção da Catequese
Dia 25  - Celebração de Natal
 - Benção das Famílias em Bodas de Prata e de Ouro
 - Bênção das imagens do Menino Jesus, às 11h00
Dia 1  - Ano Novo. Dia da Paz.

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

A espera de um convidado, faz com que 
tenhamos uma acrescida preocupação, 
para que aquele que vem se sinta bem 

em nossa casa. O ciclo do Advento e Na-
tal é o tempo de preparação da Visita das 

Visitas. A maior e a mais importante das 
visitas. Deus vem visitar-nos! E esta-

mos ansiosos, com pressa, para que 
Ele chegue! Maria é a primeira a 

ser visitada por este mistério de 
Amor, que não o guarda para 
si, mas apressadamente o quer 

a dar a conhecer a Isabel e nela 
a cada um de nós. Este tempo de 

Advento é, por isso, o tempo propício para 
deixarmos que Deus nos visite e faça de cada um de nós sínodo.
“Os cristãos, escrevia Santo Inácio de Antioquia nos primeiríssimos anos 
do séc. II, são sínodos entenda-se: aqueles que caminham uns com os 
outros. Escreveu ele: «Sede todos sínodos (companheiros de caminho), 
portadores de Deus e portadores do templo, portadores de Cristo, portado-
res do Espírito, em tudo adornados com os mandamentos de Jesus Cristo 
(Ad	Ephesios	9,2;	PG	5,	652).	Portanto,	queridos	jovens,	famílias, cristãos 
e homens e mulheres de boa vontade, sede sínodos, e não vos limiteis a 
fazer sínodos! (...) Já sabemos, portanto, que temos de ir com Jesus. Sem 
Jesus, não vamos a lado nenhum, e não podemos acender senão fogos-
fátuos!” (D. António Couto, Carta Pastoral 2022, nn 8 e 9).
Agarremos	este	desafio,	para	este	tempo	de	Advento	e	de	Natal	e	vivamos	
as propostas que aqui apresentamos: Deus visita-te, sê Sínodo.

 “O renascimento da humanidade começou pela mulher. As mulheres são 
fontes de vida; e, no entanto, são continuamente ofendidas, espancadas, 
violentadas, induzidas a prostituir-se e a suprimir a vida que trazem no seio. 
Toda	a	violência	 infligida	à	mulher	é	profanação	de	Deus,	nascido	de	uma	
mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: 
pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humani-
dade.	Quantas	vezes	o	corpo	da	mulher	acaba	sacrificado	nos	altares	pro-
fanos	da	publicidade,	do	lucro,	da	pornografia,	explorado	como	se	usa	uma	
superfície qualquer. Há que libertá-lo do consumismo, deve ser respeitado e 
honrado.”

Papa Francisco, 1 janeiro, 2020

Deus Visita-te. Sê Sínod o .



Dia 4 - SS. Salvador às 9h00; Valclaro às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 8 - Igreja Paroquial às 11h00 e S. António às 15h00
Dia 10 - Eucaristia Vespertina, em Valclaro às 17h00.
Dia 11 - S. Geão, às 9h00, Santíssimo Salvador, às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 17 - Eucaristia em SS. Salvador às 17h00.
Dia 18 - Valclaro às 9h00; S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 25 - SS. Salvador às 9h00; S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 1 - Moledo às 9h; Valclaro às 10h00 e Molães às 11h00.

Celebrar a Fé

Solenidade da Imaculada Conceição

A	Solenidade	da	Imaculada	Conceição	terá	as	seguintes	celebrações

 Dia 8 Dezembro  - Eucaristia, às 11h00, em Molães
  - Festa da Imaculada Conceição, Santo António, 
  às 15h00, com Eucaristia e Procissão

Tempo Proposta para a Família

1º Advento
Deus visita as crianças e 
jovens 
“Estai vós também prepara-
dos”
Relógio

Deus vem visitar-nos! Para o recebermos temos que 
preparar-nos. Vamos criar um recanto de oração 
para nos acompanhar ao longo do Advento e Natal. 
Podes utilizar algum símbolo das JMJ para decorar 
o recanto de oração e rezar a oração das Jornadas 
Mundiais ao longo do Advento.

2º Advento
Deus visita os pecadores
“Arrependei-vos”
Recipiente de água

Deus visita os pecadores! Somos pecadores, sou 
pecador. Fazer-se consciente do que nos afasta de 
Deus, realizar um exame de consciência e procurar 
viver o sacramento da reconciliação.

3º Advento
Deus visita os frágeis
“Ide contar o que vedes e 
ouvis”
Jarro quebrado

Deus visita os frágeis! Também nós devemos cuidar 
dos mais frágeis. Identifiquem uma ação de soli-
dariedade possível de realizar na Paróquia e com-
prometam-se a realizá-la até ao Natal. Exemplos: 
recolha de bens alimentares, produtos de higiene, 
brinquedos, roupa; visita/ajuda aos idosos...

4º Advento
Deus visita os incrédulos
“Tinha ele assim pensado”
Ponto de Interrogação

Nós sabemos que Deus existe. Mas há quem ain-
da não acredite nele. Reúne todas as razões que 
utilizarias para convencer um incrédulo que Deus 
existe. E se conheceres algum, usa-as para con-
versares com ele e o convenceres que Deus existe. 
Convida alguém a vir à Eucaristia contigo no próxi-
mo domingo.

Natal
Deus visita as famílias
“Levanta-te”
Candeia

Deus visita a tua família! Traz a tua família e o Meni-
no Jesus do teu presépio para receberem a Bênção 
das Famílias.

Santa Maria, Mãe de Deus
Deus visita os 
conflituosos
“Levanta-te”
Bandeira branca

Deus visita os conflituosos! Por vezes envolvemo-
nos em conflitos desnecessariamente. Em grupo 
elaborem ideias de como podem evitar conflitos e 
maneiras de resolvê-los.

Epifania
Deus visitou a Criação
“Regressaram à sua terra por 
outro lugar”
Planta

Deus visita a criação! O cuidado pela Casa Comum 
deve ser uma preocupação de todos. Em grupo 
planeiem uma ação ecológica na Paróquia. (Exem-
plos: limpeza de um espaço comum, promoção da 
reciclagem, preparação de uma sementeira ou plan-
tação.)

Batismo do Senhor
A Criação
“Tu vens ter comigo”
Planta

Deus visita os pecadores! Somos pecadores, sou 
pecador. Fazer-se consciente do que nos afasta de 
Deus, realizar um exame de consciência e procurar 
viver o sacramento da reconciliação.

A celebração de Natal das crianças da catequese será do seguinte modo:

 Dia 11 de Dezembro
  - 10h00 - Ensaios do Grupo Coral
 Dia 18 de Dezembro
  - 10h00 - Catequese e Preparação a Festa de Natal
  - 11h00 - Eucaristia (Coral das Crianças e jovens)

				As	celebrações	do	Natal	e	do	Ano	Novo,	serão:
 Dia de Natal  - SS. Salvador, às 9h
  - S. Geão, às 10h
  - Molães, às 11h, com benção das imagens do  
   Menino Jesus do Presépio e das Famílias
 Dia de Ano Novo  - Moledo, às 9h,
  - Valclaro, às 10h
  - Molães, às 11h

NOTA: A Festa da Família com a bênção das famílias da paróquia e a renoção das 
promessas matrimoniais dos que celebraram, durante o ano de 2022, as suas bo-
das de prata e de ouro matrimoniais, será no 25 de dezembro, na Igreja Paroquial, 
às 11h00.

Celebração de Natal da Catequese e Jovens

Celebração de Natal da Catequese e Jovens


