
I Domingo Advento 

1ª LEITURA (Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7) 

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o 
vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos 
caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos tema? 
Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. 
Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes! Mas Vós descestes, e perante a vossa 
face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem 
os olhos viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto em favor 
dos que n’Ele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a 
justiça e recordam os vossos caminhos. Estais indignado contra 
nós, porque pecámos e há muito que somos rebeldes, mas 
seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas 
acções justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos 
como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. 
Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se 
apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos 
deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois 
nosso Pai, e nós o barro de que sois o Oleiro; somos todos obra 
das vossas mãos. 
 
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19) 

Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar, 

mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Cor 1, 3-9) 

Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e 

do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso 

respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque 

fostes enriquecidos em tudo: em toda a palavra e em todo o 

conhecimento; e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho 

de Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que 

esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará 

firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à 

comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

 

EVANGELHO (Mc 13, 33-37) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e 

vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um 

homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos 

poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou 

ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando 

virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, 

se de manhãzinha; não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos 

encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». 

Paróquia de S. João Baptista (continuação) 
 

Venda de natal no Atrium Solum: 
Continuem a passar pela loja do Atrium Solum. É uma bela 
oportunidade de evangelização.   
 
Ceia de natal da paróquia: Será a 16 de Dezembro.  Não percamos esta 
oportunidade de nos encontrarmos em ambiente festivo de natal para 
em família eclesial  comermos a  ceia que vai ser preparada com 
excelência. E mais não digo para ser surpresa. 
  
Preparar a ceia de Natal  dos mais pobres, semana a semana – Em 
virtude do número crescente de pessoas carenciadas que a paróquia 
tem de apoiar, para minimizar os encargos do GASC e para envolver/
sensibilizar/responsabilizar a catequese e toda a comunidade na 
partilha de géneros alimentícios para os cabazes de Natal destinados a 
esse grupo fragilizado, foi sugerido que se fizesse um apelo  nesse 
sentido. Como o 4º domingo do Advento é mesmo na véspera de Natal, 
distribuíram-se os produtos que selecionámos para cada semana do 
seguinte modo: 
02/03 Dezembro: leite, óleo, azeite e sumos. 
9/10 Dezembro: farinha, açúcar, arroz, enlatados e V. Porto. 
16/17 Dezembro: bacalhau, bolo-rei, broinhas e chocolates. 

Paróquia de S. José 
 

Hoje (3/12): Venda de natal dos escuteiros. 
Está a decorrer, no salão paroquial, a feira de oportunidades do Centro 
de acolhimento João Paulo II. Passe para ver. 
10H00: Feira de artesanato nas arcadas. 
 

Quarta-feira (6/12) 
21H00: Adoração do Santíssimo (Catequese de adultos). 
 

Quinta-feira (7/12) 
19H00: Missa vespertina da Imaculada Conceição. 
21H00: Conselho Pastoral: reunião extraordinária. 
 

Sexta-feira (8/12) 
Solenidade da Imaculada Conceição: as missas são nos horários 
habituais de Domingo. 
10H00: Feira de Artesanato (Arcadas e Adro da Igreja). 
17H00: Inauguração do Presépio. 
21H00: Momento Musical: Coro Misto da Univ. de Coimbra, na Igreja. 
 

Sábado (9/12) 
21H00: Concerto de Natal do Inatel. 
 
Programa de atividades da paróquia: 
Vai ser distribuído ao longo da semana  nas casas dos paroquianos o 
programa anual das atividades. É um grande esforço do conselho 
Pastoral para que todos se sintam pedras vivas da construção  da família 
eclesial.  

 

Animadores de jovens jantaram com equipa sacerdotal 
Na quinta-feira, 29 de Novembro, os responsáveis dos escuteiros, do 
ASJ e do grupo de preparação para o crisma, jantaram na casa paroquial 
a convite da equipa sacerdotal. O pároco aproveitou para dizer aos 
jovens que, com esta iniciativa, pretende-se estabelecer uma cada vez 
maior proximidade de uns com os outros e dizer-lhes a importância que 
a Pastoral dos Jovens tem para o presente e o futuro da paróquia. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
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esperança e a caridade. É não abandonar o primeiro amor. É ser fiel ao 

serviço do Senhor e dos irmãos, trabalhando para que o mundo se 

transforme em reino de Deus onde habita a paz e a justiça. 

Seguindo a reflexão da Lectio Divina da Diocese, podemos perguntar-

nos: O que significa para nós, hoje, vigiar, estar preparados? Para 

efetivar a atitude da vigilância, a palavra de Jesus pode constituir uma 

preciosa ajuda. Ele diz, em várias circunstâncias, no Evangelho: «Vigiai e 

estai alerta!», «Vigiai e estai preparados!», «Vigiai e orai». «Estar alerta» 

significa estar concentrados. Concentrados no objetivo principal da vida: 

a vida eterna. A minha vida está concentrada na vida eterna? 

«Estar preparados» significa ter, como o porteiro, olhos para ver quando 

o dono da casa regressa, a fim de lhe abrir logo a porta. Que devo fazer 

para saber entender os sinais do «Senhor que vem?» 

A oração é o conteúdo principal da vigilância. Recolher-se em intimidade 

com o Senhor significa, em certos momentos, impor silêncio a tudo e a 

todos para deixar entrar o hóspede divino em nossa casa. 

Sei fazer isso? Sei rezar? 

Desejo a todos um santo Advento. Para deixarmos que Cristo nasça em 
nós, precisamos de O acolher como Palavra no nosso coração como 
Maria, pois Ele é a Palavra que se fez carne.  
 

Pai, dai-nos sabedoria para Vos reconhecer; 
desejo de Vos procurar; 
paciência para Vos esperar; 
um coração para Vos contemplar, 
e uma vida para Vos anunciar 
pelo poder do Espírito 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen. 
                          (Santo Ambrósio de Milão) 

  

Paróquia de S. João Baptista 
 

Terça-feira (5/12) 
21H00: Grupo de Oração Carismática. 
21H30: Reunião do Conselho Económico. 
 

Quarta-feira (6/12) 
8H00: Adoração Eucarística todo o dia e noite. 
 

Quinta-feira (7/12) 
Adoração eucarística todo o dia: por causa do percurso Alpha, a 
adoração terá lugar numa das salas. 
19H00: Missa vespertina da Imaculada Conceição. 
20H30: Sessão Alpha antecipada por ser feriado no dia seguinte. 
 

Sexta-feira (8/12) 
10H45: Missa da Solenidade da Imaculada Conceição 
 Rito de investidura e imposição da cruz nalguns acólitos. 
Atenção! Não haverá missa das 21H15, como é habitual nos dias 

feriados. 

Memorial ao Imaculado Coração de Maria 
Foi uma bela festa a celebração Mariana durante o erguer da imagem do 

Imaculado Coração de Maria no exterior da igreja. Seguiu-se um jantar 

com cerca de 200 pessoas vivido em espírito fraterno. Um grande abraço 

de amizade e reconhecimento a todas as pessoas que contribuíram para 

que tivéssemos este gesto de louvor e 

gratidão a Nossa Senhora de Fátima: os 

que pagaram a imagem; ao construtor 

civil, que teve um enorme trabalho e 

despesa em fazer o assento e em colocar 

lá a imagem através de uma camioneta 

com guindaste e tudo fez por amor a 

Maria. E um grande agradecimento às 

senhoras que fizeram, com muita alegria e 

dedicação o almoço. De um modo 

especial, não me levarão a mal que 

mencione a Graça Ferreira, grande 

cozinheira e que fez um trabalho 

excelente. Rezo por vós. Que Deus seja a 

vossa recompensa eterna. 

 

Introdução | A Lectio Divina 
 

Lectio Divina: diversos grupos de cristãos em todo o mundo, e também 

na nossa Diocese, preparam-se para a Eucaristia Dominical com 

encontros sobre as leituras da Bíblia previstas na liturgia, reunindo-se 

seja em espaços paroquiais, seja em casas particulares. Põem em prática 

uma Lectio Divina comunitária que, através da leitura, e da oração dos 

textos bíblicos, os ajuda a uma participação mais profunda e autêntica 

na Eucaristia do Domingo. Mas muitos procuram realizá-la 

individualmente, tendo experimentado também a sua fecundidade 

espiritual e tendo descoberto que a frequência assídua das Escrituras, 

por meio de uma leitura crente, ajuda o movimento de conhecimento 

do Senhor e de conversão do coração. A experiência mostra que, pelo 

menos no princípio, até que o método esteja bem assimilado, a lectio 

comunitária é mais proveitosa porque se pode aproveitar a riqueza da 

partilha de todos mas individualmente também é boa. 

O importante é que a Palavra de Deus seja luz para a nossa vida e que o 

texto antigo brilhe e ilumine a nossa vida atual pela ação do Espírito 

Santo. E essa é a função da homilia que o padre faz na missa e que faz 

pate integrante da mesma. É a própria Escritura que sugere a estrutura 

da homilia, como se vê pelas palavras da homilia de Jesus feita na 

sinagoga de Nazaré, que dá seguimento à leitura do profeta Isaías: 

«Hoje cumpriu-se esta Escritura que acabais de ouvir». 

A função do pregador não é tanto fazer uma homilia bonita e simpática 

(também o pode ser), mas que ajude a assembleia a tornar aquela 

Palavra viva para a sua realidade de hoje. Confesso que não é uma 

tarefa fácil e que pede muito tempo de oração, de preparação e de 

conhecimento «das angústias e esperanças, alegrias e tristezas que a 

comunidade vive». 

Vigiai e estai preparados 

Depois desta introdução, entremos então nos textos do 1º Domingo do 

Advento. Eles falam-nos de vigilância e de estarmos despertos para a 

vinda do Senhor. A vigilância é uma recomendação constante de Jesus 

nos Evangelhos a lembrar-nos a sua importância. Todos sabemos por 

experiência que o tempo dos inícios é o tempo da descoberta, do 

entusiasmo, do desejo de darmos tudo, mas que com o tempo 

arrefecemos , correndo sérios riscos de perdermos a graça da fé e já não 

sermos capazes de reconhecer o Senhor que vem ao nosso encontro de 

tantas formas e não Lhe abrirmos a porta do nosso coração, pois Ele diz: 

«Eu estou à tua porta e bato, se alguém ouvir e abrir eu entrarei e cearei 

com Ele». 

As comunidades cristãs do princípio, pensando que a vinda escatológica 

do Senhor estava iminente, viviam uma vida de grande fé e entrega com 

grande entusiasmo que ia até ao martírio. Mas, com o passar do tempo, 

vão percebendo que a segunda vinda do Senhor não é para já e, entram 

num certo arrefecimento do entusiasmo: a isso faz referência o livro do 

Apocalipse nas cartas às sete Igrejas: «Conheço as tuas obras, as tuas 

fadigas e a tua constância. (…) Tens constância, sofreste por causa de 

mim e não perdeste a coragem. No entanto, tenho uma coisa contra ti: 

abandonaste o teu primitivo amor. Lembra-te, pois, donde caíste, 

arrepende-te e torna a proceder como ao princípio.» (Ap 2, 1-4) 

Um dos prefácios da missa do advento diz de forma bela a fé da Igreja 

sobre a vinda do Senhor «Vós nos escondestes o dia e a hora em que 

Jesus Cristo, Vosso Filho, Senhor e juiz da história, aparecerá sobre as 

nuvens do céu revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e 

glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a 

nova terra. Agora, Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em 

cada tempo, para que O recebamos na fé e na caridade e dêmos 

testemunho da gloriosa esperança do seu reino.» 

O sentinela vigilante é aquele que não adormece e não deixa cair as 

defesas. Está atento ao inimigo que pode chegar a qualquer momento e 

assaltar a cidade.  

Mas está atento também à chegada do Senhor para, na alegria, lhe abrir 

a porta logo que Ele entrar. Para nós, vigiar é não deixar arrefecer a fé, a  

 


