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É tempo de olhar... o Natal!

por Pe. Luís Carlos

“vamos a Belém para VER...quando VIRAM o menino” (Lc 2,15.17)

Este tempo de advento nos coloca no caminho de Jesus, nos leva até Jesus, 

como os pastores “vamos a Belém para VER...”, pois quanto mais os nossos 

olhos se fixarem no Senhor e em sua encarnação, mais teremos condições de 

segui-Lo, mesmo sabendo que passaremos pela cruz.

Os Reis viajaram juntos...os pastores foram juntos a Belém... e nós? Vamos

gritar e anunciar a todos “não temais! Eu vos anuncio uma grande alegria, que

será também de todo o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o

Salvador, que é o Cristo Senhor!” e convidar com insistência: vamos!

Que este caminhar juntos nos fortaleça na busca daquilo que é essencial (ver

o sinal: “um recém-nascido envolto em faixas e deitado na manjedoura”),

abrindo caminho para também nós sermos envolvidos de luz.

Hoje nossos sorrisos estão “escondidos” atrás de uma máscara, mas nossos

olhos podem contemplar a VIDA naquela gruta e com nossos olhos podemos

“sorrir” ao mundo dizendo: “é tempo de louvar e glorificar a Deus por tudo o

que vimos”.

E sabem a consequência disso? A Esperança de um tempo novo (e normal)

NÃO VAI MORRER! Deixemos que a espera do Menino que vem, alimente a

nossa certeza que podermos olhar juntos o Natal: o Emanuel, Deus conosco!

Um Santo e iluminado Natal e um 2021 novo e livre!

A Coroa do Advento

Por Elizabeth Machado

Deparamos com ela todos os anos, durante os quatro domingos do Advento nas missas, mas sabemos o significado

da Coroa do Advento? Cada um dos elementos dela tem uma simbologia própria. Vamos entender o que cada um

representa.

- o círculo: o amor de Deus que é infinito, não tem início e nem fim; também não existem lados diferentes o que

significa que o amor de Deus é igual para todos.

- o verde dos ramos: é a cor da esperança e da vida, significam que Cristo está vivo entre nós; a cor recorda a

esperança renovada com a vinda do o Senhor da Esperança que está para chegar.

- a fita vermelha: o testemunho e o amor de Deus que nos envolve por completo, um amor forte e infinito.

- as velas: representam cada domingo do Advento, normalmente colocadas nas seguintes cores: verde, vermelha,

rosa e branca. Nessa sequência para serem acessas, tem a seguinte representação: 1° domingo - verde: é a

esperança que é trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias; 2° vermelha: o amor de Deus, também

representa a anunciação feita por João Batista; 3° Rosa: a alegria da chegada do Senhor que se aproxima cada vez

mais; 4° Branca: a pureza do Branco, além da luz que vem da Virgem Maria, na chegada de seu filho O Messias.

Entendendo melhor a simbologia da Coroa e de seus elementos, podemos nesse Advento estar mais atentos e 

conscientes na vivência desse tempo. Somos também convidados a termos em casa a nossa Coroa que é 

considerada, tradicionalmente, como “o primeiro anúncio do Natal”

2 | Dezembro de 2020

UMA PALAVRA

PARA VOCÊ



MISSAS NO GALPÃO 

A partir de 31 de outubro, as celebrações da

Igreja de São Sebastião foram transferidas para o

Galpão da Comunidade Missionária de Villaregia

com o objetivo de, obedecendo às

recomendações de distanciamento social,

favorecer a participação de um maior número de

fiéis. Esta mudança possibilitou que

triplicássemos o número de pessoas nas

celebrações, além de oferecer um ambiente um

pouco mais arejado.
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O convite para plantar uma árvore no Dia de

Finados, segundo dom Joel, é feito a “todos que

experimentam a saudade e se angustiam com a

devastação ambiental”. Dentro da perspectiva

ecológica, a CNBB indica o plantio de árvores

nativas de cada região e, se possível, árvores

alimentícias. Além disso, é recomendável que se

evitem sementes, fazendo o plantio a partir de

mudas, com procedência garantida.

Representando todos os fiéis da nossa paróquia,

os celebrantes Pe. Luís Carlos, o Diácono João

Batista e o Acólito Guilherme, com alguns fiéis

participaram do gesto plantando uma árvore no

jardim da Comunidade Missionária de Villaregia.

No dia 14 de novembro receberam a

investidura de Ministros Extraordinários da

Sagrada Comunhão Eucarística cinco novos

irmãos da capela São Sebastião.

Intercedemos à Deus para que desperte

sempre mais neles o amor aos irmãos mais

necessitados, àqueles a quem é em

especial o chamado deste ministério e que

sejam ajudem todos nós a nos

aproximarmos mais de nosso Pai.

INVESTIDURA DOS NOVOS MINISTROS DA EUCARISTIA

FINADOS

ACONTECEU
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Desagravo a Maria 

Começou no dia 7 de novembro a oração de dasagravo às

ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Maria.

Esta iniciou após uma aparição de Nossa Senhora, na

Espanha em 1925, para Irmã Lúcia, onde a Santíssima

Virgem pediu: “Olha, minha filha, o meu coração cercado

de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos

me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos,

procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da

morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a

todos os que, no Primeiro Sábado de cinco meses seguidos,

se confessarem, receberem a sagrada comunhão, rezarem

um terço e me fizerem companhia durante quinze

minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário com o fim

de me desagravar”.

MISSAS DE NATAL E ANO NOVO

DATA HORÁRIO LOCAL

24/12/20
19h30 Mãe dos Pobres

17h30 

19h30
São Sebastião

25/12/20

17h30 Alcantarinas

18h30 Nossa Sra de Fátima

19h30 São Sebastião

31/12/20
19h30 Mãe dos Pobres

21h30 São Sebastião

01/01/21

17h30 Alcantarinas

18h30 Nossa Sra de Fátima

19h30 São Sebastião
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