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ADVENTO
É Tempo de preparar a chegada

Sumário

MISSA DO 
SECTOR .............. 2

Propostas para o 
mês de Dezembro
............................ 2

Sugestões de 
..................leitura 3

Recarregar 
...............baterias 3

Atividade de início 
.................do ano 4

Estamos no início do advento, 
aquelas quatro semanas tão fecundas 
que antecedem o Natal.
É tempo de reaprender a arte da 
espera paciente, que nos ajuda a 
aprofundar os nossos desejos e 
necessidades. É tempo de cultivar o 
gosto da expectativa e da Esperança. 
É tempo de fazer balanços,  gozar as  
conquistas do ano, assimilar as 
derrotas; de deixar de lado o que nos 
impede de avançar e abrir espaço 
para a novidade, para verdadeiros 
recomeços. 
É tempo de parar, guardar silêncio, 
recolhermo-nos dentro de nós, de nos 
deixarmos encontrar  por DEUS.
É tempo de olharmos para a nossa 
vida através dos olhos de Deus, de nos 
reconciliarmos connosco próprios, de 

descobrirmos a nossa missão nas 
nossas famílias, no nosso trabalho, na 
nossa comunidade, na nossa Igreja.
É tempo de nos prepararmos para 
receber Jesus de braços abertos.
Para esta caminhada de advento 
deixamo-vos duas propostas. O 
c a d e r n i n h o e l a b o r a d o p e l a 
Associação de Pais do Colégio S. João 
de Brito, pelo qual alguns já 
perguntaram, e a primeira exortação 
apostólica do Papa Francisco, 
redigida numa linguagem muito 
p r ó x i m a d a n o s s a e c o m 
ensinamentos fantásticos.
Bom Advento para todos, e não se 
esqueçam da missa do sector já no 
próximo dia 8.
Um Santo Natal para todos!
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1. Presépio na Cidade em Évora de 10 a 12 de Dezembro
Como já tem vindo a decorrer nos últimos anos a iniciativa Presépio na Cidade está de 
volta a Igreja de Santo Antão de 10 a 12 de Dezembro.  Durante três terá lugar a recitação 
do terço e cânticos ao Menino pelas 18.30 horas no adro da Igreja.
Esta iniciativa cristã é uma forma de transmitir a fé no espaço publico e ajudar as famílias 
na educação religiosa das crianças, procurando viver o Evangelho e anunciá-Lo através do 
espírito dinâmico do Congresso Internacional para a Nova Evangelização (ICNE).
Os cânticos tradicionais de Natal irão animar os mistérios do terço para ajudar os 
participantes a meditar o espirito de Natal.
Uma organização de leigos e famílias cristãs.

2. Évora: Concurso fotográfico sobre a família
O Departamento da Pastoral da Família da Diocese de Évora está a promover, até 31 de 
janeiro, o 2º CONCURSO FOTOGRÁFICO DIGITALl, subordinado ao tema 
«Família e...» Esta atividade tem abertura para 10 subtemas afins e pretende “abranger e 
sensibilizar um maior número de pessoas-famílias”, anuncia o Departamento da 
Comunicação Social da Arquidiocese de Évora. O concurso é também um incentivo 
para as “famílias participarem no «Dia Diocesano da Família», que se celebra a 01 de 
maio”, dia em que serão expostos os trabalhos vencedores e decorrerá a entrega de prémios.  Mais 
infor mações em http://www.diocese-evora.pt/s i te/parameters/diocese-evora//files/Fi le/2013/
regulamentofoto2013v2.pdf  

2. Questionário para o Sínodo da Família
O Papa Francisco proclamou a III Assembleia Geral 
Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que terá lugar no 
Vaticano de 5 a 19 de Outubro de 2014 sobre o tema: «Os 
desafios pastorais da família no contexto da evangelização».
Para preparar esta Assembleia, o Papa convida todos os 
cristãos a responder ao inquérito sobre a realidade familiar. Para dar seguimento a esta consulta, a Pastoral 
Familiar do Patriarcado de Lisboa disponibiliza o presente questionário, facilitando o contributo de cada fiel 
católico.
O questionário estará disponível até 8 de Dezembro de 2013 “on-line” em http://familia.patriarcado-
lisboa.pt/sinodofamilia 

Para o mês de Dezembro

DEZEMBRO
08
Missa do Sector
11:30 na Igreja da Graça 

PROPOSTAS DO
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Foto de família 
dos csais 
participantes no 
Retiro de Vila 
Viçosa

Foi no passado fim de semana de 27 de Setembro que nos “retirámos”.
A Luísa Assis (Évora 9) publicou o seguinte comentário através do Facebook:
«Participei neste fim de semana num retiro de casais proporcionado pelo Padre Carlos Melo no Seminário de Vila 
Viçosa. Estou plena de felicidade, serenidade e com muitos projectos de "baralhar e dar de novo"! A batalha 
recomeça a partir do momento em que saímos de volta para o mundo. Tenho as baterias recarregadas!!! E, com a 
Graça de Deus, tudo, mesmo tudo é possível! Obrigada a este Pai do céu que está sempre à minha/nossa espera!»
Julgo que podemos perceber o que a mão de Deus nos faz quando nos toca. Basta querer e deixá-lo entrar na 
nossa vida! Será preciso dizer mais alguma coisa???
 
Sim, talvez um outro OBRIGADO, Querido Pai, Tu que nos deste e continuas a dar TUDO por Amor. Tu que 
estás presente todos os dias. Que nos deste a Tua Mãe Maria, Ela que nos conduz suavemente a Jesus. 
OBRIGADO dos Teus filhos da Évora 8"

Recarregar baterias
Retiro no Seminário de Vila Viçosa

Sugestões de Leitura

1. ADVENTO REZADO EM FAMÍLIA 2013
Uma proposta da Associaçaode pais dos alunos do colégio São João de Brito
http://www.apacsjb.org.pt/documentos/Livro-do-Advento-2013.pdf  

2. PRIMEIRA EXORTAÇÃO APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO
A ALEGRIA DO EVANGELHO enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. 
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com 
Jesus Cristo, renasce sem
cessar a alegria. Quero, com esta Exortação, dirigirme aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova 
etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos.
http://www.news.va/pt/news/primeira-exortacao-apostolica-de-papa-francisco-te 

http://www.apacsjb.org.pt/documentos/Livro-do-Advento-2013.pdf
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4

Atividade  de início do ano 2013-2014
Celebrámos no passado dia 13 de Outubro, no Seminário Maior de Évora, o inicio do novo ano 

equipista. Foi uma tarde convívio entre casais e jovens das Equipas de Nossa Senhora.  Começámos às 
12:00 com Missa no Seminário, seguida de almoço partilhado também no Seminário. 
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