
SOLENIDADE DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO  - os horários das 
missas são os mesmos do Domin-
go, exceto a missa das 21h15 em 
S. João Baptista que só há aos Do-
mingos. Na terça feira, haverá mis-
sa vespertina às 18h00 em SJBap-
tista e às 19h00 em SJosé.
CADERNETA E SELOS AMORIS LAETICIA PARA 
MIÚDOS E GRAÚDOS - a partir deste fim de sema-
na, 4 e 5 de Dez, durante 10 semanas, as crianças 
que vierem à missa poderão levantar gratuitamen-
te uma caderneta para colar 10 selos com frases 
do Papa Francisco - um por semana até meados de 
fevereiro. Em cada Domingo, deverão ir ter com o 
sacerdote para receber o selo da semana.
GRUPO DE ORAÇÃO - por calhar em dia feriado, na próxima quarta 
feira, a segunda do mês, não haverá e ficará adiado.
CONTRIBUTO PAROQUIAL - relembramos que continua a decorrer 
a recolha do contributo paroquial, a pensar sobretudo naqueles que 
escolheram fazê-lo anualmente como tem sido a tradição, e não no 
envelope da pastoral da partilha. Estamos em condições de passar 
recibo válido para o IRS: para isso deverá ceder-nos os seus dados 
fiscais, para que o recibo possa ser emitido.
EQUIPA DE ANIMAÇÃO PASTORAL - reúne terça, dia 7.
ALPHA JOVENS - terão o "fim de semana" dia 11 - rezemos por eles.
ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DO PE FRANCISCO - no próximo 
Domingo, dia 12, o Pe Francisco completará 6 anos de ordenação 
presbiteral - os tempos estão incertos e todas as cautelas parecem 
ser poucas, mas, ainda assim, porque não queremos deixar passar a 
data em claro, estamos a preparar um almoço de confraternização 
a acontecer nesse mesmo dia em SJBaptista a seguir à missa - quem 
assim o desejar, deverá inscrever-se online (link em https://linktr.ee/
sjbaptista ) ou na secretaria de SJBaptista (239 405 706). O preço 
deverá rondar os 5€, ficando as bebidas e as sobremesas a cargo de 
todos. Ementa: bacalhau com natas e sopa de legumes.
RESULTADO DO DOMINGO DA PARTILHA - 1663€ no total, sen-
do que 970€ vieram dos "envelopes numerados".
CATEQUESE - FESTA DE ADVENTO - próximo sábado, dia 11, 
com confisões às 15h00 e eucaristia às 17h30.
PARTILHANDO A CEIA DE NATAL - neste Domingo, 5 Dez, esta-
mos a recolher farinha, açúcar, arroz  e enlatados; 12 Dez: V.Por-
to, sumos, chocolates; 19 Dez: bacalhau, bolo-rei, broinhas.
LOJA NO ATRIUM SOLUM - já lhes fez uma visita? Está repleta de 
belos artigos de Natal e loiças. Passe por lá.
ENCERRAMENTO DO ANO DE S. JOSÉ  - durante a missa das 
10h30 em São José. Ao fim da tarde, às 18h00, haverá uma atua-
ção do Coro D. Pedro de Cristo.
ARCA DE NATAL - como já é habitual, o Centro de Acolhimento 
João Paulo II e os Vicentinos estarão à porta, no próximo fim de 
semana, a recolher alimentos, brinquedos novos ou donativos em 
dinheiro, para que as cerca de 300 famílias assistidas possam re-
ceber um Cabaz de Natal e ter um Natal um pouco melhor. Conta-
mos com a vossa generosidade, uma vez mais!
VENDA DE NATAL DOS ESCUTEIROS - 4 e 5 de Dez, no adro: 
coroas de Advento, artesanato variado, bolos e café quentinho!
CATEQUESE - PARTILHA DE ADVENTO -  5 Dez: arroz; 12 Dez: 
massa; 19 Dez: produtos de higiene.
ASJ - ADVENTO SOLIDÁRIO - 4-5 de Dez, recolha de brinquedos; 
11-12, roupas; 18-19, mat. escolar. Contamos com a tua ajuda?
DOMINGO DA GENEROSIDADE - este Domingo, o 1º do mês. 
Se preferir fazer transferência: PT50 0018 0000 0107 5022 0018 1
CONCERTOS EM SÃO JOSÉ - dia 4, para assinalar os 30 anos do 
Grupo Vocal Ad Libitum, pelas 21h00 teremos o concerto de es-
treia do Ad Libitum Ensemble; dia 8, para assinalar o encerramen-
to do Ano de São José, às 18h00, haverá uma atuação do Coro D. 
Pedro de Cristo; dia 12, às 16h30, teremos o já habitual Concerto 
de Natal do INATEL, este ano com a atuação do Coro dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra e do Fado ao Centro. To-
dos os concertos são de entrada livre e na igreja.
CORDENAÇÃO DA CATEQUESE - reúne segunda, dia 6.
CATEQUISTAS - todos os meses o Papa faz conhecer uma intenção 
de oração, naquilo que é vulgarmente conhecido como "O vídeo do 
Papa" - no mês de Dezembro de 2021, o Papa pede-nos que rezemos 
pelos catequistas: «#RezemosJuntos pelos catequistas, chamados a 
anunciar a Palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem 
e criatividade na força do Espírito Santo. #IntençãodeOração» - es-
creveu o Papa na sua conta do Twitter.
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LEITURA I ( LEITURA I Bar 5, 1-9 )
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para 
sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com 
o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabe-
ça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu 
esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu; Deus 
te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 
piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para 
o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o Poente ao 
Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus Se ter 
lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, leva-
dos pelos inimigos; mas agora é Deus que os reconduz a ti, 
trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu abater 

todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, 
para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em 
segurança, na glória de Deus. Também os bosques e todas as 
árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, 
porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, 
com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
LEITURA II  ( Filip 1, 4-6.8-11 ) 
Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com ale-
gria por todos vós, recordando-me da parte que tomastes na 
causa do Evangelho, desde o primeiro dia até ao presente. 
Tenho plena confiança de que Aquele que começou em vós 
tão boa obra há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo 
Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a todos no coração 
de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa caridade cresça 
cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais 
distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis 
para o dia de Cristo, na plenitude dos frutos de justiça que se 
obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus.

EVANGELHO ( Lc 3, 1-6 ) 
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da 
Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no ponti-
ficado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, 
filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do 
rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a re-
missão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos 
do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o 
caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam al-
teados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as vere-
das escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’».

SJBaptista
SJosé



REFLEXÃO
Ao começar um novo ano litúrgico, o 1º Domingo do Ad-

vento projeta o nosso olhar para o fim da nossa história e 
exorta-nos a guardar a atitude essencial: vamos pessoal-
mente e coletivamente  ao encontro do Filho do Homem 
que virá de novo  na glória divina. É, por isso, na esperança 
deste dia (não datado mas certo), que trabalhamos neste 
mundo, mantendo-nos vigilantes na oração e na sobriedade.

Porque corremos sempre o risco de amolecermos en-
quanto esperamos, os três domingos do Advento que se 
seguem, a contar com este, levam-nos ao tempo que 
precedeu no imediato a primeira vinda de Jesus sobre 
a terra. Duas grandes figuras aparecem neste tempo: 
João Baptista (2º e 3º Domingo), e depois Maria, a 
Mãe de Jesus (4º Domingo).

O Percursor
Depois dos primeiros dois capítulos de introdu-

ção, onde é evocado o nascimento e infância de 
Jesus, S. Lucas começa a narração do seu evange-
lho de maneira extremamente solene. Para todos 
os que procuram uma espiritualidade etérea, e vejam 
em Jesus mais um mito, ele afirma o realismo histórico 
do acontecimento que vai narrar e que está bem ins-
crito no contexto político e religioso do tempo.

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibé-
rio (reinou de 14 a 37), quando Pôncio Pilatos era go-
vernador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu 
irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide, 
e Lisânias tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás 
e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de 
Zacarias, no deserto. 

Estas referências dadas por Lucas 3,3, permitem-nos 
datar o acontecimento no ano 28 da nossa era. A fé 
cristã não é evasão do mundo, ela é histórica e vive-se 
nos acontecimentos da história. No entanto, é sempre 
preciso discernir em tudo o essencial: e o essencial dá-
-se quando alguém escuta a palavra de Deus e se en-
trega à sua missão. Assim fez João Baptista.

“Foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de 
Zacarias, no deserto”.
No evangelho de hoje parece que quem está no cen-

tro é João Baptista. Lucas conta-nos o seu nascimento, 
cujos pais são da família de Maria. Enquanto filho do 
sacerdote Zacarias, ele deveria estar em Jerusalém para 
aí exercer o sacerdócio do templo. Mas encontramo-lo 
no deserto da Judeia. A oeste do Mar Morto, onde se 
encontrava a comunidade dos essénios, tornada célebre 
depois da descoberta dos manuscritos do mar morto em 
1947. De facto, 2 séculos antes de João Baptista, alguns sa-
cerdotes de Jerusalém tinham rompido com o sacerdócio 
do templo, que julgavam infiel, e tinham fundado uma co-
munidade de vida em Qumran. Viviam um ritualismo seve-
ro, cheio de prescrições, abluções e regras. Faria João par-
te desta comunidade? Muitos estudiosos duvidam. O que 
sabemos é que um dia ele ouviu a PALAVRA DE DEUS: em 
plena natureza, interpela os que passam, as caravanas que 
atravessam o deserto e a todos convida ao arrependimento 
para o perdão dos pecados.

Ao contrário dos sacerdotes de Jerusalém que oficiam 
no templo, onde oferecem os sacrifícios de 

animais para obter o perdão dos pecados, João sai do tem-
plo. Não convida as pessoas a deixarem a sua vida normal 
para se esconderem num sítio privilegiado. Ele anuncia a 
todos que precisam de descer às águas do Jordão, com a 
firme intenção de se converterem, quer dizer, de mudarem 
de vida para receberem o perdão dos pecados.

A ação de João cumpre as escrituras
Como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: 

«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Se-
nhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os 
vales e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os 
c a m i - nhos tortuosos e aplanem-se as veredas es-

carpadas; e toda a criatura verá a salvação 
de Deus’». 

Outrora os escravos hebreus, com Moi-
sés à frente, tinham atravessado o mar 
e saído do Egipto; em 538, os deporta-
dos judeus puderam deixar a Babilónia e 
voltar ao seu país. Um profeta ergueu-se 

então para proclamar a Boa Nova: «Pre-
parai-vos, abri um caminho no deserto, 
vamos entrar no nosso país!» (Is 40). 
Agora chega o tempo de um novo Êxo-
do, da 3ª libertação: as duas primeiras 
foram políticas (saída do Egipto e da 
Babilónia), esta é espiritual: redenção 

do pecado, libertação da escravidão do 
mal, pureza nova para a conversão e o 
batismo.

E nós? Temos a ousadia de escutar a 
palavra de Deus e anunciar a vinda do 
salvador que está próximo?

Conclusões para a nossa vida:
1. Os acontecimentos importantes que 

realmente contam para a mudança da 
história e do mundo não são as que saem 
nas primeiras páginas dos jornais: eles 
surgem quando alguém escuta o apelo 
de uma PALAVRA DE DEUS e dá início à 
sua missão - desde que esta palavra dê 
uma reviravolta à sua existência e a po-
nha em questão.

2. A fé cristã não se reduz a uma es-
piritualidade vaga. Vive-se na histó-
ria. Sabemos avaliar a importância 
dos acontecimentos que são reali-
zadores da palavra de Deus?

3. A fé é resposta total, decisão de se “atirar à água”, 
“mergulhar” numa nova maneira de viver. Estaremos a vi-
ver as consequências do nosso batismo?

4. A esperada salvação não é passiva: ela deve traduzir-
-se em atos. Como compreendemos este imperativo? «Pre-
parai o caminho do Senhor”? Como ser os cantoneiros de 
Deus? Retificar os comportamentos tortuosos. Sair das ro-
tinas do passado. Lançar pontes de reconciliação onde há 
discórdia, conflito, praticar o amor em tudo.

5. Que fazer para sair do gueto, para que a paróquia seja 
missionária, segundo o desejo e decisão inscrita no plano 
pastoral para que todo o ser humano possa ver a salvação 
de Deus?


