
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paróquias de Ribamar e de Santa Bárbara 

Contactos: 91.261.56.16 (Vodafone) / fixo novo:261.422.790 

padrebatalha@gmail.com              http://faroldeluz.wordpress.com 

Com o papa Francisco, o Natal chegou mais cedo. Até 
porque natal acontece todos os dias, pois todos os dias 

nascem crianças. A encarnação é acontecimento 
permanente. 

Com a chegada do Papa Francisco está a surgir um novo 

estilo de ser Igreja. Desde logo que ele se apresentou à 
multidão da Praça de São Pedro com a sua simplicidade e o 
seu sorriso, com a sua autenticidade a seguir, recusando o 

carro oficial, os sapatos e o seu gesto de ir pagar a sua 
estadia no hotel e o facto de ele não se querer isolar nos 
aposentos oficiais dos papas e depois explicar que não gosta 
de viver sozinho. Por isso optou por ir viver para a residência 

de Santa Marta, para se sentir em comunidade. 
A multiplicação de pequenos gestos com grande 

significado acompanhados com mensagens de humildade, 

verdade e autenticidade, manifestando uma Igreja que ele 
quer mais pobre e ao serviço dos pobres, uma Igreja de 
proximidade e menos burocrática e formal, para curar feridas 

e aquecer corações, uma Igreja Mãe e pastora, da 
misericórdia e do bom samaritano, uma Igreja que saia de si 
mesma e vá ao encontro de quem não a frequenta, uma 

Igreja de portas abertas a todos e não para pessoas 
selecionadas. Os seus gestos de ternura para com as 
crianças e os doentes… Porque o que faz a Igreja não é a 

sua estrutura e organização. O que faz com que a Igreja 
exista é a sua ligação vital a Jesus Cristo morto e 
ressuscitado. A Igreja não existe por si mesma nem para si 

mesma. Ela é a missão do Ressuscitado na história para que 
todos e tudo tenham vida. 

Logo no início do seu pontificado ele propôs três 
dinamismos: caminhar à Luz do Senhor, edificando a Igreja e 

confessando, testemunhado a Fé pelas obras da caridade. 
O Papa Francisco abre caminhos de renovação da Igreja, 

pondo ele os pés ao caminho como bom pastor para que as 

ovelhas o sigam. Aliás o nosso Patriarca ao entrar na nossa 
Diocese propôs-nos: “Este nosso mundo de hoje precisa 
urgentemente de comunidades de acolhimento e missão”; e 

fala-nos da “urgência de uma Igreja mais dinâmica e 
participativa, discipular e missionária, próxima e 
acolhedora, ao estilo de Jesus, Bom Pastor”, citando a 

Nota Pastoral “Promover a renovação pastoral da Igreja em 
Portugal”.                

O Papa Francisco lançou-nos grandes desafios que fazem 

nascer uma nova atitude e um novo estilo de ser Igreja e ser 
cristão, com o lançamento do Questionário preparatório do 
Sínodo sobre a Família, a encíclica “Luz da Fé” e a Exortação 

Apostólica “A Alegria do Evangelho”. Sobretudo este texto 
mostra bem o pensamento do Papa e o estilo que tanta 
surpresa tem causado à Igreja e tanto entusiasmo tem 

despertado. 
O Papa quer recuperar a frescura original do Evangelho, 

libertando-nos dos nossos esquemas monótonos. Quer uma 
nova evangelização caracterizada pela alegria da Fé; uma 

renovação a partir do Evangelho. Quer uma Igreja aberta, 
acolhedora, misericordiosa. Quer diálogo e encontro com 
todos. Quer que a Igreja seja uma voz profética. 

É assim que é Natal com o Papa Francisco. Feliz e Santo 
Natal. Boas Festas ! 

Pe. Batalha 
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As visitas já vão em 611.702, desde maio de 2008. 
As visitas desta semana foram 2.808. OBRIGADO. 
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ACOLHER COMO MARIA - VIVER O NATAL 

Como te correu a 1ª partida do jogo do Cubo “Fazer a Paz”, 
como Isaías? (Is 2,1-5).Vamos continuar a aprender, desta vez,  a 
“ACOLHER como Maria”, lendo cada dia uma frase da Bíblia. 
Para esta semana as propostas são as seguintes: 2ª feira: Salmo 

27,5; 3ª feira: Lucas 9,38;  4ª feira: Lucas 10,38; 5ª feira: Rom 
15,17; 6ª feira: Mt 10,40; sáb.: Jo 14,21. Caminha à Luz do 
Senhor. Acolher como Maria  é o Natal. Este cubo de Natal é uma 
forma de descobrir como se pode acolher Jesus no coração. Ele 

vem ao nosso encontro neste tempo de Advento e Natal, por isso é 
importante estar desperto e acolhedor. Este “Cubo” é uma espécie 
de manual para “aprender a acolher”. Ao longo de cada semana 

vais viver uma atitude nova e diferente que te ajudará a ser 
acolhedor de Jesus e dos outros. Essa atitude será iluminada por 
citações da Bíblia que ajudarão a vivê-la em cada dia. 
 

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO – 10.30 h 
Estamos na Festa da Imaculada Conceição, nossa Mãe do Céu. 
Nesta Festa da Mãe, celebra-se a Festa dos filhos que vão pela 1ª 

vez receber Jesus na Comunhão que vai realizar nestas crianças 
uma união mais profunda e mais íntima com Jesus: “Eu sou o Pão 
da Vida” (Jo 6,48-59). Leva a criança a receber pela primeira vez a 
Eucaristia, pão do céu que alimenta a vida espiritual: “Eu sou o 

Pão Vivo descido do céu”. Leva a uma relação de amizade com 
Jesus. Por isso o pastorinho Francisco ia muitas vezes visitar Jesus 
no Sacrário para falar com o seu “Jesus Escondido”.  

A Primeira Comunhão integra-nos mais na vida da Igreja, nossa 
Mãe que nos fez nascer pelo Batismo. Introduz-nos no Banquete 
Eucarístico, Mistério Central da Fé, convívio fraterno da 
comunidade à volta da mesa do Senhor. E esta união com Jesus 

leva-nos a uma maior união com todos. 
 
PRESÉPIO – BOAS FESTAS 

Vamos ao Presépio adorar o Deus-Menino, pedindo à Senhora que 
no-Lo coloque no coração e o faça vida na nossa vida, para que 
celebremos o Natal a sério. E as “Boas-Festas” que desejamos uns 
aos outros, é JESUS a boa-festa que desejamos que Ele seja 

acolhido nos nossos corações, alegrando-nos n’Ele e com Ele. 
Vamos construir os presépios – imagens que nos recordam o 
presépio de há dois mil e tal anos, em Belém, terra do pão, para 
nos indicar que este recém-nascido é o Pão que nos vem do Céu. 

Vamos construir o Presépios em nossas casas, na rua, nas montras 
e em outros locais. Vamos erguer a imagem do Filho e família de 
Nazaré. Para que também nos despertem para o Menino que vai 

nascer vem para libertar corações e vidas, libertar das cadeias do 
pecado e do mal que nos prendem e não nos deixam amar; e para 
que demos lugar a Deus e ao seu amor. Se o Menino não renasce 
em nós, não há Natal verdadeiro, ficamos iguais, não há mudança 

na vida e no coração. 
 
FIM DE SEMANA DE NATAL - ACN 

Para os mais novos (dos 9 aos 14 anos) A ACN vai realizar mais um 
Fim de semana de Natal, na Casa do Oeste. Começa no dia 13 (já 
jantados) às 21 h até às 15 h do dia 15. Ajudai os vossos filhos ou 
netos a participar nestas atividades que lhes dão formação de uma 

forma lúdica e pedagógica que pela forma de jogos vão 
aprendendo com alegria e fazem novos amigos, abrindo os seus 
horizontes. Contactos: Animador da ACN -  911.909.059 ou 

261.422.790 
 
BIBLIOTECA DA CASA DO OESTE 
A Casa do Oeste tem uma Biblioteca aberta ao público que pode 

ser utilizada, quer para ler no local, quer para requisitar livros e 
levar para ler em casa. Investimos na cultura e conhecimento das 
populações. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira 

das 17 às 18.30 H. Este tempo de inverno é mais propício para a 
leitura. Há que aproveitar, porque não somos tão solicitados a sair. 

mailto:padrebatalha@gmail.com
http://faroldeluz.wordpress.com/
http://faroldeluz.wordpress.com/


 

                                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres. (Lc 1, 28) 

II DOMINGO DO ADVENTO – Ano A 
Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria 

 

LEITURA I - Gen 3, 9-15.20 

Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus 
chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: 

«Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava 
nu, tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem te deu a 
conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, 

da qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher 
que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore 
e eu comi». O Senhor Deus perguntou à mulher: «Que 

fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente enganou-me 
e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por 
teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os 

animais domésticos e entre todos os animais selvagens. 
Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua 
vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a 

cabeça e tu a atingirás no calcanhar». O homem deu à 
mulher o nome de ‘Eva’, porque ela foi a mãe de todos os 
viventes. Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL - Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo: 
o Senhor fez maravilhas. 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. R/ 
 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. R/ 
 

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. R/ 
 

LEITURA II - Ef 1, 3-6.11-12 

Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Efésios 
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
do alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de 

bênçãos espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da 
criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, 
em caridade, na sua presença. Ele nos predestinou, 

conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos 
seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua 
glória e da graça que derramou sobre nós, por seu amado 
Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos 

sido predestinados, segundo os desígnios d’Aquele que tudo 
realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos um 
hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo 

esperámos em Cristo. Palavra do Senhor. 
 

EVANGELHO - Lc 1, 26-38 
Ev. de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas 
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 

desposada com um homem chamado José, que era 
descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo 
entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de 

graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com 
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A FÉ ATUA PELA CARIDADE! 

HORÁRIOS DAS MISSAS 
- 3ª e 5ª feira – 20:00 h, Ribamar 
- 4ª feira – 18:00 h, Ribamar 

- 5ª feira – 09:30 Lausperene, às 20:00h, Missa 
   - 10:15 h, Confissões 
- 6ª feira – 09:00 h, Ribamar (1.ª sexta-feira) 
 

MISSAS do DOMINGO 
Sábado (Vespertina) – 18:30, Ribamar 
Domingo – 10:00, Ribamar 

     
 

estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-
lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça 

diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem 
porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á 
Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu 

pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o 
seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-

lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te 
cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer 
será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel 
concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto 

mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus 
nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do 
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 
Palavra da salvação. 

AGENDA e AVISOS (continuação) 

 

CHEGOU A “FLOR DE LIZ” 
O que é a FLOR DE LIZ? É a publicação oficial do Escutismo 
português. É uma grande revista do Movimento escutista em 
Portugal. Este Nº de Novembro que recebi, há dias, fala de vários 

assuntos: Trilhos da Fé, Escutismo Mundial reunido em Lisboa, 
Entrevista com o secretário-geral da Organização Mundial do 
Movimento Escutista, o S.r Scott Teare, Desenvolvimento Espiritual, 

das Secções, de Aprender fazendo, etc… e com um dossiê especial 
sobre os Pais no Escutismo, para falar sobre quais os contributos e 
que tipo de intervenção podem os pais ter na vida dos seus filhos 
enquanto escuteiros. E refere uma mensagem de Baden Powell 

(fundador do Escutismo) aos pais: “Acampar é a melhor parte no 
Escutismo, o que mais atrai os rapazes e é a oportunidade para 
formá-los pessoas de bem, fortes e saudáveis.”                                                                                                                                          
 
ESTA SEMANA: ACOLHER COMO MARIA 
Propostas de leitura/orante: 
2ª feira: Salmo 27,5: “No dia da adversidade, Ele me abrigará na 

sua cabana”. 3ª feira: Lucas 9,38 “De entre a multidão um homem 
gritou: Mestre peço-te que olhes pelo meu filho, porque é meu 
filho único”. 4ª feira: Lc. 10,38 “Jesus entrou numa aldeia; e uma 

mulher de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Tinha ela uma 
irmã, chamada Maria, a qual sentada aos pés do Senhor, escutava 
a Sua Palavra”. 5ª feira: Rom. 15,7 “Acolhei-vos uns aos outros, 
na medida em que também Cristo vos acolheu, para glória de 

Deus”. 6ª feira: Mt 10,40 “Quem vos recebe a Mim recebe; e 
quem Me recebe, recebe Aquele que Me enviou”. Sábado: João 
14,21 “Quem recebe os meus mandamentos e os observa esse é 
que Me tem amor; e quem Me tiver amor será amado por meu Pai, 

e Eu o amarei e hei de manifestar-me a ele” 
 
REUNIÕES COM O PÁROCO: 

3ªfeira: Grupo ACR Lourinhã 
4ªfeira: Reunião de Catequistas 
5ª feira: Confissões de manhã; Reun. Comissão da Igreja às 21 h 
Sábado: Ass. da Fundação João XXIII e Jantar de Natal da Casa 

do Oeste, às 20.30 (aberto a todos, havendo Missa às 19.30) 
 
 


