
NOITE DE LOUVOR JOVENS 
- vai ser sempre na primeira 
sexta-feira de cada mês e a 
primeira é já na próxima sex-
ta, dia 3 de Dez. O Pe Fernan-
do estará com eles mas será 
sobretudo um espaço e um 
momento de jovens com jo-
vens. Todos recordaremos a 
noite de louvor muito espe-
cial que tivemos em SJBaptis-
ta na véspera das nossas fes-
tas populares de 2018 e em 
que vieram jovens um pouco 
de toda a parte... vieram e 
gostaram muito. A igreja en-
cheu. Foi uma noite muito 
boa... pois não basta quei-
xarmo-nos que os jovens não 
vêm ou não querem vir: faça-
mos um esforço convidando 
filhos, netos, sobrinhos, vizi-
nhos... jovens.

CADERNETA E SELOS PARA MIÚDOS E GRAÚDOS - estamos a vi-
ver o ano da família, que há de terminar em ju-
nho, com o Papa em Roma. A partir de 4 e 5 de 
Dez, durante 10 semanas, as crianças que vierem 
à missa poderão levantar gratuitamente uma ca-
derneta para colar 10 selos com frases do Papa 
Francisco - uma por semana até ao dia dos na-
morados, em fevereiro. Em cada Domingo, deve-
rão ir ter com o sacerdote para receber o selo da 
semana e, com sorte, talvez um rebuçadito (não 
poderá ser sempre, porque se calhar os pais tam-
bém não deixam).
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, dia 2, às 21h30.
CARTAS E ORAÇÕES A SÃO JOSÉ - está a chegar ao fim o ano que 
o Papa Francisco quis dedicar a São José. Muitos terão aproveitado a 
deixa para se voltarem mais para São José, e alguns até lhe escreve-
ram cartas (em SJBaptista a caixa das cartas está cheia). Com certeza 
que haverá muitos testemunhos - com São José isso costuma acon-
tecer. Era importante que pudessem partilhar esses testemunhos, 
até 8 de Dez, com um dos sacerdotes, pessoalmente ou por email. 
CONTRIBUTO PAROQUIAL - apelamos a todos os que quiserem 
pagar o contributo paroquial anual que o façam nesta época entre 
novembro e dezembro. Há duas formas de o fazer: Ou mensalmente, 
dando no envelope da pastoral da partilha - mas, nesse caso, deverá 
registar-se na secretaria e receberá um número que colocará no en-
velope para ser reconhecido e depois receber um recibo para efeitos 
de IRS - ou então dando de uma só vez anualmente. Pode fazer o seu 
donativo na secretaria ou por transferência bancária, mas enviando 
os dados se quiser recibo para efeitos de IRS.
DOMINGO DA PARTILHA - este Domingo, dia 28. No mês passa-
do partilhámos um total de 1.190€, sendo que 740€ vieram dos 
envelopes numerados. Se neste Domingo não tinha dinheiro con-
sigo e quiser partilhar: IBAN - PT50 0035 0650 0000 0070 7302 5
PARTILHANDO A CEIA DE NATAL - este ano, as ofertas serão en-
tregues pelas crianças durante o ofertório da missa: 28 Nov: leite, 
óleo e azeite; 5 Dez: farinha, açúcar, arroz  e enlatados; 12 Dez: 
V.Porto, sumos, chocolates; 19 Dez: bacalhau, bolo-rei, broinhas.
LOJA NO ATRIUM SOLUM - está carinhosamente repleta de be-
los artigos de Natal e belas loiças. Passe por lá.
VENDA DE NATAL DOS VICENTINOS - está a descorrer neste Do-
mingo, para angariar fundos para os cabazes de Natal a distribuir 
pelas famílias apoiadas pelo centro, das 9h às 17h, à porta do Cen-
tro de Acolhimento João Paulo II.
VENDA DE NATAL DOS ESCUTEIROS - 4 e 5 de Dez, no adro.
CATEQUESE - PARTILHA DE ADVENTO -  28 Nov: leite; 5 Dez: 
arroz; 12 Dez: massa; 19 Dez: produtos de higiene.
DOMINGO DA GENEROSIDADE - próximo Domingo, dia 5 Dez.
MAIS AVISOS - no interior da folha paroquial - campanha de ad-
vento do ASJ e Estreia de Coro Profissional com Jovens Cantores.
LECTIO DIVINA DE ADVENTO - já esgotaram mas já comprámos 
mais - estão disponíveis os livritos com o guião de leitura orante da 
Palavra de Deus proposto pela diocese para este Advento. 1€ /Un.
RETIRO DE ADVENTO - no próximo sábado, 4 Dez, com o bispo de 
Viseu. As inscrições poderão ser feitas online ou na secretaria. Tendo 
em conta o momento pandémico que estamos a viver, era bom que 
todos quantos queiram ir se inscrevam atempadamente.
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COROA DE ADVENTO - a disposição de quatro velas numa coroa 
de ramos sempre verdes tornou-se símbolo do Advento nas casas 
dos cristãos. Com o progressivo acender das quatro velas, domin-
go após domingo, até ao Natal, é memória das várias etapas da 
história da salvação antes de Cristo e símbolo da luz profética que, 
pouco a pouco, iluminava a noite da espera expectante até ao 
nascimento do Sol de justiça (Dir. Piedade Pop. e a Liturgia, n. 98).

LEITURA I ( Jer 33, 14-16 )
Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que cumprirei a 
promessa que fiz à casa de Israel e à casa de 
Judá: Naqueles dias, naquele tempo, fa-
rei germinar para David um rebento de 
justiça que exercerá o direito e a 

justiça na terra. Naqueles dias, o 
reino de Judá será salvo e Jerusa-
lém viverá em segurança. Este é 
o nome que chamarão à cidade: ‘O 
Senhor é a nossa justiça’».
SALMO RESPONSORIAL: 
Para Vós, Senhor, 
elevo a minha alma.
LEITURA II  ( Tes 3, 12 – 4, 2 ) 
Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns 
para com os outros e para com todos, tal como nós a temos 
tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações 
numa santidade irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, 
no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. 
Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos 
no Senhor Jesus: recebestes de nós instruções sobre o modo 
como deveis proceder para agradar a Deus e assim estais pro-
cedendo; mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as 
normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. 

EVANGELHO ( Lc 21, 25-28.34-36 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá si-
nais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre as 
nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os ho-
mens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder 
ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, 
hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande 
poder e glória. Quando estas coisas começarem a aconte-
cer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa liberta-
ção está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que 
os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, 
a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos 
surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atin-
girá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e 
orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o 
que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem». 

SJBaptista
SJosé



REFLEXÃO
vigiai e orai em todo o tempo

Novo ano litúrgico, novo caminho espiritual, nova espe-
rança! Neste primeiro Domingo do Advento, nós começa-
mos a reavivar o nosso desejo da vinda do Senhor. O tem-
po do Advento é o tempo do desejo espiritual. Este desejo 
deve crescer sempre mais, até ser plenamente cumulado 
no face a face e, então, seremos semelhantes a Ele e vê-lo-
-emos tal como Ele é.

Desejo de santidade, desejo da visão de Deus, desejo de 
permanecer n’Ele.
I. O Dia do Senhor

A mesma expressão aparece nas três leituras deste Do-
mingo. Aliás, já se fazia ouvir nas últimas semanas- a pala-
vra «Dia»: «Esse dia», diz Lucas; o «Dia da Vinda de Jesus», 
diz Paulo na segunda leitura; «naqueles dias», diz Jeremias 
na primeira leitura. Mas de que dia se trata, então?

Jeremias diz que é o dia da salvação e da justiça. O antigo 
Testamento, através de Jeremias, fala-nos deste dia em que 
a promessa do senhor se cumpre. O dia em que o Messias, 
nascido da linhagem de David, inaugurará um reino de di-
reito e de justiça. É o dia da salvação esperado por Israel: 
um dia de paz, de justiça, um dia em que não haverá mais 
guerras, mais orgulho, mais egoísmo. Nesse dia, a luz será 
mais forte do que as trevas, a vida mais forte do que a mor-
te. Esse dia é o Natal que celebraremos. Um dos dias do ano 
em que a noite é a mais longa e o dia em que acolhemos 
a luz do nascimento de Cristo. Nesse dia a vida aparece e 
triunfa na pessoa de um Deus que se faz criança e que nas-
ce para a vida.  No Natal, preparamo-nos para acolher a luz 
de Deus nas nossas trevas, a vida de Deus na nossa morte. 
Eis o dia para o qual acendemos o nosso desejo durante 
4 semanas e o esperamos vigilantes na oração e nas boas 
obras.
II. Um dia que esperamos e que já veio: O Domingo.

Este dia já aconteceu. Deus fez-se homem. Deus conhe-
ceu a nossa vida. Deus morreu e ressuscitou. A morte foi 
vencida e a vida triunfou. Cada Domingo, celebramos esta 
vitória. Cada Domingo é «esse dia» de que nos fala o Evan-
gelho de Lucas. Em cada Domingo devemos despertar, de-
vemos orar, devemos comparecer de pé diante do Filho do 
homem que inaugura para nós o seu reino de justiça e de 
paz. Estamos já nesse dia e, no entanto, iremos ainda espe-
rá-lo. Iremos ainda acender as velas 

da coroa de Advento para pedir à luz que brilhe no nosso 
mundo.

Para falar desse dia, Lucas utiliza a linguagem apocalítica, 
a linguagem que revela o que está escondido aos nossos 
olhos. Mas, o tempo do apocalipse, na Bíblia, não é o tem-
po do futuro, é o tempo presente, aquele que estamos a 
viver hoje, neste Domingo.
III. Um dia a fazer acontecer e a fazer nascer aos 
olhos do mundo, diz Paulo na segunda leitura.  

Este dia já veio e ainda não veio totalmente. Esse dia que 
celebramos em cada Domingo e que já aconteceu nós te-
mos de o fazer acontecer no nosso mundo dando-o a co-
nhecer a todos. Como fazer isso? Paulo diz-nos nas suas 
cartas: Vivendo do amor, um amor intenso e transbordan-
te. “O Senhor vos faça crescer e abundar na 

caridade uns para com os outros e para com todos”, diz-nos 
na leitura de hoje.  A luz do Advento que devemos acender 
para preparar o Natal, é a luz do amor que deve brilhar nos 
nossos corações e nas nossas ações. A luz de um amor que 
destrói os nossos egoísmos e o nosso orgulho, os nossos 
preconceitos e a nossa estreiteza de vistas. A luz de amor 
de uma criança que vem ao nosso encontro abrindo-nos os 
braços. Esta luz que acolhemos no Natal, devemos acendê-
-la, antes do Natal, no nosso coração. 

O Advento é este tempo em que acendemos em nós a luz 
da esperança, a luz da caridade a luz do desejo de sermos 
totalmente cheios de Deus. Com toda a Igreja gritamos: 
Vem Senhor Jesus: Maranatha.

ASJ - ADVENTO SOLIDÁRIO - Neste advento, como de costume, o 
ASJ está a organizar uma campanha de doações para uma instituição 
de solidariedade social. Escolhemos ajudar a Liga dos Pequeninos - 
uma associação sem fins lucrativos com início a 1 de junho de 2012.
Sediada no Hospital Pediátrico de Coimbra, tem por missão aproxi-
mar o Hospital Pediátrico da comunidade, promovendo ações inter-
nas e externas com fins humanitários de intervenção social, cultural 
e cívica, sempre em benefício do bem-estar das crianças e jovens e 
do bom nome do Hospital.
A Liga dos Pequeninos pretende ser reconhecida como uma asso-
ciação de prestígio e referência nacional, pela qualidade, inovação, 
coesão e excelência dos projetos que desenvolve.
Os animadores do ASJ estão disponíveis para fazer recolha dos bens 
alimentares e possíveis doações monetárias que existam, no final 
das missas de sábado às 19h, domingo ao 12h e domingo às 19h, a 
começar no próximo dia 4 de dezembro. 
No primeiro fim-de-semana, 4 e 5 de dezembro, a recolha é de brin-
quedos. No de 11 e 12 de dezembro, roupas e, no de 18 e 19, a ma-
terial escolar. Contamos com a tua ajuda?
ESTREIA DE CORO PROFISSIONAL COM JOVENS CANTORES
No próximo dia 4 de dezembro às 21h00 irá fazer a sua estreia na 
cidade de Coimbra um coro profissional com jovens cantores maiori-
tariamente da nossa cidade.
A igreja de S. José tem o grato prazer de se associar a esta iniciativa e 
convida todos os paroquianos a estarem presentes e trazerem ami-
gos para este que será um concerto com repertório natalício e que 
levará o público numa viagem pelo mundo e pelos tempos, através 
da interpretação de obras de compositores de épocas e origens dife-
rentes. Serão respeitadas as normas da DGS higiene e distanciamen-
to necessário aos tempos em que vivemos. Entrada livre.


