
LECTIO DIVINA PARA O ADVENTO - recordamos que conti-
nuam à venda, por 1€, os livros com uma proposta de leitura 
orante da Palavra de Deus deste Advento, proposta feita pela 
Diocese e este ano da autoria do Pe Carlos Delgado.
FORMAÇÃO E ADORAÇÃO - neste Domingo, dia 27, a partir 
das 17 horas, haverá em São José, na igreja, um encontro de 
formação seguido de adoração ao Santíssimo. Procuraremos 
realizar estes encontros sempre no último Domingo de cada 
mês - como em dezembro é o Natal, o próximo encontro está 
marcado para dia 29 de janeiro em São João Baptista.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - na próxima quinta fei-
ra, dia 1, às 21h30 na igreja de São João Baptista. Esta oração 
mensal é orientada pela Comunidade Emanuel.
CONFISSÕES - CRIANÇAS DA CATEQUESE - em São João 
Baptista, será no próximo sábado, das 15h às 16h. Em São 
José, será dias 15 e 16, das 18h30 às 19h00.
CONFISSÕES - CELEBRAÇÃO PENITENCIAL - para além dos 
horários habituais em que os padres estão disponíveis para 
atender em confissão (normalmente antes e depois das mis-
sas de semana, em ambas as paróquias), está prevista uma 
celebração penitencial em São João Baptista no dia 22 de de-
zembro e, em São José, no dia 23, ambas à noite.
RETIRO DE ADVENTO - todos os anos temos vindo a propor 
um retiro de Advento, que tem mobilizado sempre muita gen-
te. Este ano, associar-nos-emos aos Arciprestado de Coimbra: 
haverá uma dia de retiro proposto para toda a cidade no dia 
10 de dezembro, sábado. Em breve, informaremos sobre os 
métodos de inscrição possíveis.
FIM DE SEMANA ALPHA - no próximo fim de senama, o AL-
PHA de São José terá o chamado "Fim de Semana"; na semana 
seguinte, será a vez do ALPHA Jovens e do ALPHA de São João 
Baptista. Convidamos todos a suportar na oração os bons fru-
tos destes 3 encontros.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - este é o Domingo 
da partilha. Recordamos aos interessados que o podem fazer 
por MBWAY para o nº 968 544 141
SJB - PREPARAR A CEIA DE NATAL SEMANA A SEMANA – 
26/27 Nov: leite, óleo e azeite; 3/4 Dez:  Farinha, açúcar, arroz  
e enlatados; 10/11 Dez - V. Porto, sumos, chocolates; 17/18 
Dez - Bacalhau, bolo-rei, broinhas.
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - próximo Domingo.
SJOSÉ - RECOLHA DE BENS ESSENCIAIS - está a acontecer 
com as famílias da Catequese Familiar, semana após semana, 
durante o Advento, na missa das 10h30.

LEITURA I ( LEITURA I Is 2, 1-5 )
Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém: 
Sucederá, nos dias que hão-de vir, que o monte do templo do 
Senhor se há-de erguer no cimo das montanhas e se elevará 
no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos 
acorrerão, dizendo: «Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao 
templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos 
e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei e 
de Jerusalém a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio das 
nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espa-
das em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a 

espada nação contra nação, nem mais se hão-de preparar para 
a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL:  
Vamos com alegria para a casa do Senhor. 
LEITURA II ( Rom 13, 11-14 ) 
Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora 
de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora 
mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A noite 
vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras 
das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dig-
namente, como em pleno dia, evitando comezainas e ex-
cessos de bebida, as devassidões e libertinagens, as discór-
dias e ciúmes; não vos preocupeis com a natureza carnal 
para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo.
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EVANGELHO ( Mt 24, 37-44 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como acon-
teceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do 
homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e be-
biam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que 
Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o di-
lúvio, que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho 
do homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será 
tomado e outro deixado; de duas mulheres que estiverem a 
moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, 
vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Com-
preendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite 
viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua 
casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora 
em que menos pensais, virá o Filho do homem.



Reflexão
Advento significa “a vinda”, “a chegada” e designa as semanas 
que antecedem o Natal: do primeiro Domingo do Advento até à 
vigília do Natal. Durante este tempo, fazemos memória da vin-
da de Jesus à terra (há mais de dois mil anos). Ao mesmo tem-
po que continuamos a acolhê-lo no hoje da nossa vida. É Ele 
que nos encoraja a deixar-nos iluminar cada vez mais pela sua 
luz e a abrir plenamente os nossos corações ao Espírito Santo.
A primeira leitura convida-nos a levantar-nos para encetar 
uma peregrinação interior ao encontro do Senhor.  «Vinde su-
bamos ao Monte do Senhor» ( …) Ele nos ensinará os seus ca-
minhos e andaremos pelas suas veredas». A segunda leitura é 
ainda mais clara neste convite a pôr-nos de pé, como quem se 
decide a entrar num caminho de conversão: «Chegou a hora 
de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora 
mais perto de nós do que quando abraçámos a fé.».
O Advento prepara-nos para o encontro do esposo e da es-
posa. A esposa vai ao encontro do esposo e fica surpreendida 
quando percebe que, antes dela, já o esposo a procurava. E 
quando se encontram, é a festa da alegria e do amor.
A primeira leitura aponta para um mundo transformado pela 
presença de Deus no mundo: Os homens tocados por Ele «con-
verterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. 
Não levantará a espada nação contra nação nem mais se hão-
--de preparar para a guerra.» Que bela e sedutora imagem! 
Quanto desejamos um mundo assim em que os instrumentos 
de guerra se transformam em instrumentos de paz e progres-
so. Infelizmente no nosso tempo os instrumentos de guerra 
são muito mais mortíferos; já não são espadas ou lanças, mas 
mísseis e todo o tipo de armas de destruição maciça. Se esses 
biliões gastos em mísseis, em drones, em bombas, fossem gas-
tos em saúde, em solucionar os problemas da fome, quanto 

o mundo seria melhor! Mas não chega desejá-lo, temos de 
colaborar na sua construção e isso começa com a conversão 
do meu coração.
Deus é o primeiro a desejar esse mundo novo e o primeiro a 
ter a iniciativa de o pôr em marcha. A salvação é a realização 
plena desse sonho de felicidade para o homem e ela já come-
çou com a vinda de Jesus a nossa terra. Como diz a segunda 
leitura, «A salvação está agora mais perto de nós». Ela é dom 
da graça divina e é também colaboração nossa.
Tempo de advento é tempo de esperança: Nós cremos num 
futuro à imagem de Deus! Nós sabemos que este futuro passa 
pelo humano. O Deus de amor espera que nós nos tornemos 
semeadores de luz, de paz, de perdão, de alegria de amor, de 
ternura…à imagem de Jesus. Sim, a nossa esperança é forte e 
certa: a Luz vai resplandecer sobre o nosso mundo que verá a 
glória de Deus.
Tempo de conversão: Nós desejamos que a Luz brilhe! Mas 
para isso sabemos que precisamos de mudar de vida. Assim 
a luz escondida no fundo de nós poderá brilhar à nossa volta.
Neste caminho de conversão ajudam-nos a oração, a escuta 
da Palavra e a vivência dos sacramentos da reconciliação e da 
Eucaristia.
Tempo de preparação: Como para uma grande limpeza de Pás-
coa, somos chamados a preparar o nosso coração rejeitando 
em nós tudo o que é poeira, obscuridade: «abandonemos as 
obras das trevas (…) evitando comezainas e excessos de bebi-
da, as devassidões e libertinagens, as discórdias e os ciúmes» 
(2ª leitura). Preparando-nos assim, damos espaço ao Espírito 
Santo para vir habitar-nos e iluminar-nos.
Tempo de atenção e vigilância: Atenção a nós mesmos; às 
nossas ações, aos nossos gestos, às palavras que dizemos para 
que tudo o que fazemos e dizemos seja mais puro, mais gene-
roso, mais voltado para os outros.
Atenção aos outros; aos mais pobres, aos excluídos, aos doen-
tes, aos isolados, aos que se cruzam connosco no caminho da 
vida. A luz está em nós para ser partilhada, para ser distribuída.
Entrar em Advento, é partilhar com outros uma esperança de 
felicidade para o mundo e agir para que isso aconteça.
Entrar em Advento, é estar vigilante, ser sentinela; se Deus 
vem bater á nossa porta, estaremos prontos para O acolher?
Entrar em Advento, é ter desejo que Deus viva no coração de 
todos os homens, é ter um coração missionário.
Santo Advento para todos.

«ABRIR O CORAÇÃO» - A RECEITA DO PAPA PARA PREPARAR O NATAL
Cidade do Vaticano, 23 nov 2022 (Ecclesia) – O Papa convidou 
a “abrir o coração” para preparar o Natal, falando do início do 
tempo do Advento, a 27 de novembro.
“O próximo domingo marca o início do Advento, tempo litúr-
gico que antecede e prepara a celebração do Santo Natal. De-
sejo que cada um de vós abra o coração ao Senhor: recomen-
do-vos, abrir o coração ao Senhor para preparar o caminho 
àquele que vem preencher, com a luz da sua presença, todas 
as nossas fraquezas humanas”, disse, no final da audiência pú-
blica semanal, no Vaticano.
Numa Praça de São Pedro em que já são visíveis a árvore de 
Natal e os preparativos para a montagem do presépio, Francis-
co refletiu sobre a “consolação” espiritual e convidou a supe-
rar uma visão “infantil” de Deus.
“Corremos o risco de viver a relação com Deus de forma in-
fantil, de o reduzir a um objeto para nosso uso e consumo, 
perdendo o dom mais belo, que é Ele próprio”, acrescentou.
Prosseguindo o ciclo de reflexões sobre o tema do discerni-
mento, o Papa falou dos “equívocos” que algumas vezes são 
associados à ideia de consolação espiritual, que distinguiu da 
“vontade de se fechar em si mesmo e não fazer nada”.
“É uma profunda experiência de alegria interior, que permite 
ver a presença de Deus em tudo; revigora a fé e a esperança, 
assim como a capacidade de fazer o bem. Trata-se de um gran-
de dom para a vida espiritual e para a vida no seu conjunto”, 
precisou.

Francisco advertiu que “há também falsas consolações”.
“As suas imitações são mais barulhentas e vistosas, são fogo 
de palha, sem consistência, levam a fechar-se em si mesmo, 
e a não se preocupar com os outros. No final, a falsa consola-
ção deixa-nos vazios, distantes do centro da nossa existência”, 
indicou.
No final da audiência, o Papa recordou a beatificação do padre 
e médico Giuseppe Ambrosoli, celebrado este domingo em 
Kalongo, no norte do Uganda.
Francisco pediu um aplauso para o novo beato, que “gastou a 
sua vida pelos doentes, nos quais via o rosto de Cristo”.
“Que o seu extraordinário testemunho cada um de nós a ser 
digno de uma Igreja em saída”, desejou.       (Agência Ecclesia)


