
 
 
 
 

 

EM, SENHOR JESUS! 
 

Estamos prestes a começar mais um Advento. Advento quer dizer 
«vinda», «chegada» e, neste tempo antes do Natal, geralmente 

encaramos o Advento como tempo de preparação para a festa do nascimento 
do Menino Jesus há cerca de dois mil anos. 
Preparamo-nos para celebrar o Natal, para celebramos a paz e a harmonia. 
Cantamos ou ouvimos músicas alegres, ou também músicas suaves, quase de 
embalar. Procuramos ser generosos, atentos a quem precisa de uma palavra, 
um telefonema a quem não falamos há muitos meses. Fazemos alguma visita 
ou até preparamos cabazes de alimentos para os mais necessitados. 
Valorizamos os laços familiares... Tudo isto porque nasceu Jesus e queremos 
festejá-lo? É bom... mas é pouco! É muito pouco... 
«Advento» é a tradução em latim da palavra grega «parusia», que quer também 
dizer «vinda» ou «chegada». No Novo Testamento esta palavra grega é 
geralmente associada à segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. 
Ou seja, no advento não podemos esquecer que o que mais desejamos é que 
Cristo se manifeste finalmente como Rei do Universo. É bonito recordar o 
nascimento de Jesus, mas isso é muito pouco se não olhamos para o futuro. É 
bonito sermos simpáticos e bondosos no tempo do Natal, mas isso deveria 
ser a nossa maneira de viver até ao fim dos tempos, e não uns dias no final de 
cada que passa. 
Não gosto muito da expressão «Natal é todos os dias» mas, de facto, devíamos 
viver em Advento todos os dias, para que quando o Senhor vier não nos 
encontre desprevenidos! Que o nosso Advento seja a preparação para o 
banquete no Reino dos Céus e não apenas a preparação da ceia do dia 24! 
Bom Advento! 
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CONCERTO REQUIEM DE FAURÉ 
A nossa paróquia teve o gosto de celebrar o passado dia de Todos os Santos 
com a interpretação do Requiem de Fauré (Op.48) na igreja. Agradecemos a 
iniciativa ao Professor António Alves que dirigiu o concerto, ao Grupo Coral 
Adágio e ao pianista João Luís Rosa que nos deram a oportunidade de 
encontrar Deus neste belo concerto e na música que nos proporcionaram.  
 
 
CONCERTO SOLIDÁRIO DE FADO 
No passado dia 18 de novembro tivemos no Salão do Centro Social da 
paróquia um Concerto Solidário de fado em favor do Refeitório Social. Os 
donativos em troca de bilhetes renderam: 600€ em dinheiro; 72 Kg de arroz; 
68 kg de massa; 22 kg de açúcar; 45 lt de leite; 44 lt de azeite e óleo; mais de 
100 latas de conservas; hortaliças e outros. 
Agradecemos a iniciativa da associação Fazer Bem Sem Olhar a Quem, aos 
artistas Maria do Rosário, Rafael Pacheco e Velha Guarda Coimbrã (Vítor, 
Morgado, José Paulo, Joaquim Matos e José Loureiro) e a todos os que 
apoiaram a realização do espetáculo. Agradecemos também a generosidade 
sempre notável dos benfeitores do Centro que se traduziu na grande 
quantidade de donativos recolhidos. 
 
 
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 
O agrupamento de escuteiros da paróquia tem a sua inauguração marcada para 
sábado, dia 2 de dezembro. De acordo com a atribuição da Junta Nacional do 
Corpo Nacional de Escutas será o Agrupamento 1398 de Nossa Senhora do 
Amparo – Portimão. 
A festa será composta por vários momentos:  
 - Sexta-feira, dia 1, vigília de oração na igreja às 21.30h. 
 - Sábado, dia 2, missa de inauguração do agrupamento, às 18.30h, 
seguida de festa no Centro Social. 
Estamos todos convidados a participar nos vários momentos desta festa e a 
celebrar, com toda a paróquia e o Corpo Nacional de Escutas, a alegria de 
termos em Portimão o Agrupamento 1398 de Nossa Senhora do Amparo.  
 
 
 



SERÃO FAMILIAR 
 
No passado dia 16 de novembro, realizou-se no Centro Social o Serão 
Familiar dedicado ao tema: Como é que os filhos influenciam a relação dos pais? Foi 
um serão interessante e animado, que ganhou muito com a interpretação do 
ator João Bota que com a Ana Bernardino (uma revelação na representação!) 
nos introduziram em cada um dos módulos dessa noite. Muito obrigado ao 
João e a todos os que participaram na preparação deste Serão Familiar. 
 
Resumo do balancete de outubro 2017: 
 

Receitas:   Despesas:  
Ofertórios  
(Amparo e Sta. Catarina) 

2 385.05 € Padres   776.13 € 

Donativos p/ obras 667.31 € Água, Eletr., Telf. da Igreja  142.56 € 
Donativos p/ Centro 860.00 € Centro: Água, Eletr., Telef.   4 524.60 €  
Funerais  250.00 € Centro: Vencimentos e Seg. Soc.  681.21 € 
Festa da Paróquia   4 383.05 € Centro: Despesas   363.64 € 
Venda de livros  177.00 € Despesas Vale França   11.75 € 
Outras 80.00 € Fotocópias 369.00 € 
   Outras 287.49 €   
    
Total receitas  8 802.41 € Total despesas  7 156.38 € 

 
Saldo de outubro:  1 646.03 € 

 
DOS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE STO. INÁCIO DE LOIOLA 
 
[EE 114] Primeiro ponto é ver as pessoas, a saber, ver nossa Senhora e José e 
a serva, e o Menino Jesus depois de já ter nascido, fazendo-me eu um 
pobrezinho e escravozito indigno que os observa, os contempla e os serve em 
suas necessidades, como se presente me achasse, com todo o acatamento e 
reverência possível; e, depois, refletir em mim mesmo para tirar algum 
proveito.  
[EE 115] – Segundo [ponto]: observar, advertir e contemplar o que falam; e, 
refletindo em mim mesmo, tirar algum proveito.  
[EE 116] – Terceiro [ponto]: observar e considerar o que fazem, como é 
caminhar e trabalhar, para que o Senhor venha a nascer em suma pobreza e, 
ao cabo de tantos trabalhos de fome, de sede, de calor e de frio, de injúrias e 
afrontas, para morrer na cruz; e tudo isto por mim; depois, refletindo, tirar 
algum proveito espiritual.  



 
 
AGENDA DE DEZEMBRO 
 
1  Sex 18:45 Adoração - 1ª sexta-feira (Igreja) 

21:30 Vigília de Oração de preparação para a inauguração do 
Agrupamento de Escuteiros (Igreja) 

2  Sáb 11:30 Terço - 1º sábado (Igreja) 
18:30 Missa de inauguração do Agrupamento de Escuteiros, 

seguida de festa no Centro Social 
3 Dom 09:00-18:00 Escola de Oração: em modo de retiro de 

Advento (no Centro; é necessário inscrever-se; inclui 
missa) 

7 Qui 10:00-20:00 Confissões (Igreja Matriz) 
19:15 Missa vespertina da Imaculada Conceição 
21:00 Encontro Mensal: O 2º Mandamento 

Invocar o nome de Deus (Igreja) 
8 Sex  

(feriado)  
Dia da Imaculada Conceição 
10:00 Missa (Igreja) 
12:00 Missa (Sta. Catarina) 
21:00 Grupo de Apoio ao Luto (Igreja) 

10 Dom 09:30-18:00 Dia de Relações Humanas (no Centro; é 
necessário inscrever-se; inclui missa) 

12 Ter 21:00 Lectio divina (Igreja) 
18 Seg 21:00 Confissões (Igreja) 
24 Dom 23:00 Missa do Galo 
25 Seg 10:00 Missa de Natal 

Não há missa em Sta. Catarina 
26 Ter Não há missa. Não há Lectio divina 
31 Dom 10:00 Missa, seguida de encontro de famílias 

24:00 Missa de início de 2018 (Igreja) 
   
1 Jan Seg 10:00 Missa (Igreja) 

Não há missa em Sta. Catarina 
 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO 
 

IGREJA CENTRO SOCIAL E CULTURAL 
Rua Nossa Senhora do Amparo Rua P. Arsénio Castro da Silva, Lote 23 
8500-610 PORTIMÃO 8500-293 PORTIMÃO 
Tel.: 282 419 001 Tel.: 282 415 234 
E-mail: igrejaamp@gmail.com E-mail: csc.nsamparo@gmail.com 

www: igrejaamp.wixsite.com/site-paroquial         facebook.com/paroquiaamparoportimao 
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