Desde 1919

Advento

A liturgia do Tempo do Advento nos
convida viver alguns comportamentos que
caracterizam nossa espiritualidade.
Destacamos aqui quatro características: a
expectativa vigilante e alegre, a esperança,
a conversão e a pobreza. Expectativa
vigilante e alegre diante da chegada de
alguém importante que está para chegar,
Jesus. Esperança de que esta chegada nos
traga um mundo novo, renovado pela
presença de Deus, onde todos tenham
acesso à vida plena. Conversão do
coração, necessário para que possamos
viver segundo a vontade deste Deus, acolhendo sua vinda e, a pobreza
necessária para que desprendidos dos bem deste mundo, possamos estar
atentos aos que concedem vida plena a todos.
O Tempo do Advento inicia com as primeiras vésperas do domingo que
cai no dia 30 de novembro ou no domingo que lhe ﬁca mais próximo, até antes
das primeiras vésperas do Natal do Senhor. "O tempo do Advento possui dupla
característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em
que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também
um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a
expectativa da segunda vinda do Cristo no ﬁm dos tempos. Por este duplo
motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre
expectativa".
Embora o Advento insista em nossa conversão, não tem aquele
acentuado caráter penitencial da Quaresma. A conversão consiste em
prepararmos, alegres, cheios de esperança, o caminho do Senhor que vem. A
cor roxa, o silêncio dos instrumentos musicais quando não acompanham o
canto, a supressão do Glória, a ausência de ﬂores, são sinais externos que nos
convidam a uma atitude interna. É preciso viver este tempo como preparação,
com intensidade e despojamento. Não é ainda tempo de festa, por isso, os
pinheiros de Natal e os presépios não deveriam ser expostos no espaço
celebrativo antes do dia 17 de dezembro, dia em que começamos a novena de
Natal. E, ainda assim, o presépio deveria ser montado pouco a pouco, estando
plenamente pronto somente na noite de Natal com a exposição da imagem do
menino Deus. Como se trata de um tempo de preparação, é importante que o
Advento tenha um tom mais discreto, mais recolhido, para que a alegria seja
maior na Festa do Natal. | Pe. Luciano da Costa Massullo

Encontros de
preparação ao

Natal
Como todos os anos, a Igreja no Rio Grande do Sul nos convida a
celebrarmos durante o Advento, os encontros de preparação ao Natal.
Diante das situações difíceis que nos encontramos, como a permanência
da situação de pandemia, o desemprego e a profunda crise econômica, a
Igreja faz eco à voz do Senhor e nos exorta: Não tenhais medo!
O material para os encontros de preparação ao Natal, já estão
disponíveis na secretaria paroquial. É bastante oportuno que se celebre em
família estes encontros. Contudo, nossa comunidade, visando uma
preparação em comunidade e seguindo os protocolos de segurança,
deseja oferecer, na igreja, a realização destes encontros.

A celebração dos encontros de Natal, na igreja São Pedro,
acontecerá nos seguintes dias sempre às 19h:
 30/11 - terça-feira: José, ﬁlho de Davi, não temas!
 07/12 – terça-feira: Não temas, Maria!
 14/12 – terça-feira: Não temais! Eu vos anuncio uma grande

alegria!
 21/12 – terça-feira: Levanta-te, toma contigo o Menino e sua

Mãe!
 23/12 – quinta-feira: Filho, por que agiste assim conosco?
( Após o encontro haverá apresentação de Natal.)

Prezados
Dizimistas!
A Pastoral do Dízimo
agradece sua contribuição no
ano de 2021 e reitera sua
continuidade para o ano de
2022, com especial atenção para
os meses de janeiro e fevereiro,
quando as despesas paroquiais
permanecem e precisamos
manter as contribuições em
conformidade com a dos outros
meses do ano.
Além das despesas ordinárias
estamos tendo outras, tais como
reforma da estrutura de suporte
aos sinos da Igreja, no salão
paroquial, (telhado, ar condicionado) sala da pastoral social, salão inferior e
outras que decorrerão de manutenção externa.
A contribuição com o dizimo é um modo de manter as estruturas eclesiais no
âmbito paroquial com a participação dos ﬁéis na vida comunitária.
Obrigado dizimista!
Feliz Natal e um abençoado ano de 2022.
Carlos Alberto, Coordenador da Pastoral do Dízimo.

Horários
Missas de Natal
e Ano Novo

Missas de Natal
Dia 24 – sexta-feira às 20h.
Dia 25 – sábado às 9h, 11h e 19h.
Missas de ﬁnal de ano
Dia 31 – sexta-feira às 18h
Dia 01 – sábado às 9h, 11h e 19h.

ANIVERSARIANTE DIZIMISTAS MÊS DE DEZEMBRO
PIZZATO
AIRTON FRANCISCO
MARINÊS BERGOZZA
ARMBORST
NATALINA V. M. CAZORLA
ANNITA MOSER
NATASHA LOPES
CLEONICE DE CESARO
NATIELI I. L. DIEL
DELFIOR VAZ LEAL
NEUSA PRATES
ELIZABETH A.RAMOS
NILZA M. ROSSET ZINGANO
IRACELIA D. S. TEIXEIRA
SÉRGIO LUIZ ADAM
LENY M. D. DE OLIVEIRA
FRANCISCHINI
LIANE THEREZINHA ORTH
SIDINEI ROSSI
MARIA TEREZA CAMARA

Feliz Aniversário!

AGENDA DE DEZEMBRO 2021

Horários das celebrações

SEG a SEX
12h e 18h
* Até 24/12
Janeiro e Fevereiro
Não haverá Missa às
12h

SÁBADOS

DOMINGO

16h e 18h

09h, 11h e 19h

* Até 31/12
Janeiro e Fevereiro
Não haverá Missa às
16h
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