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Comentário: 
 

Estai atentos 
 

Com uma linguagem «apocalíptica», os 
primeiros cristãos expressam as suas 
dificuldades. Aquelas primeiras comunida-
des eram escassas em número, simples e 
débeis. Faziam parte de um império 
poderoso com muitos recursos materiais e 
culturais: Roma. 

A segunda parte do texto anima os 
discípulos a estarem atentos e a compor-
tarem-se de forma sóbria e consequente 
com a fé em Jesus. 

Durante o Advento escutaremos expres-
sões como: «Estai despertos», «Vigiai», 
«Estai atentos à vinda do Senhor». 

Estar atento como e a quê? 
– Estar atentos para que o nosso 

coração não se endureça. Abrir os olhos 
para que se dêem conta so sofrimento; 

– Ter uma alma sensível. Procurar que 
não se endureçao o nosso coração. Semear 
de afecto e compreensão a vida. 

– Viver com qualidade e profundidade. 
Sem deixar-nos levar por caprichos e 
comodidades.  Rezando e criando espaço 
para Deus. 

 

Sabias que… 
 
Linguagem «apocaliptica» 
 

O texto que lemos hoje está escrito 
numa linguagem «apocalíptica»; uma pala-
vra grega que significa «revelar». Com 
estes escritos alguns profetas tentaram 
revelar o significado daquilo que acontecerá 
nos finis dos tempos. Jesus de Nazaré 
conhecia este género literário e certamente 
o usou. Esta linguagem usa metáforas onde 
se alteram os elementos naturais e as leis 
físicas. Tudo acontece com um cataclismo 
cósmico. É uma forma de expressar a 
radical novidade que vai supor a chegada 
do Messias. 
 

 

Oração 

 
Senhor Jesus, ao começar este 

Advento, colocamos em Ti a nossa 
confiança.  

Fortalece a nossa esperança para 
descobrir-Te presente nas nossas vidas.      

Desperta a nossa preguiça e levanta-        
-nos do nosso egoísmo.  

Prepara os nossos corações para que 
se convertam numa casa em que Tu possas 
nascer.  

Esperamos-Te com alegria.  
Quando chegares, Te daremos o melhor 

dos nossos abraços. Amém. 
 

Despedida 

 
Amiguito, o Advento é um tempo de 

espera, mas também de preparação. Há 
uma quantidade de “lixo” dentro de nós que 
é preciso limpar, deitar fora e não o desejar 
mais. Então o Menino Jesus também 
nascerá no teu coração. Depois, como tudo 
será diferente!!! 
________________________________ 

Pedido de Desculpas 
(Paróquia de Eiriz) 

 
Por esquecimento, o Jornal do Leitor 

não publicou na coluna “De Parabéns” o 
aniversário natalício de três Leitores da 
Paróquia de Eiriz, mas propõe-se agora 
corrigir o lapso. 

Trata-se da Leitora Lurdes Neto, cujo 
aniversário ocorreu a 12 de Agosto; da 
Leitora Joana Gomes, cujo aniversário 
ocorreu a 30 de Setembro, e do Leitor Artur 
Nóbrega, cujo aniversário ocorreu a 29 de 
Outubro. 

O Jornal do Leitor apresenta à Lurdes, à 
Joana e ao Artur um pedido muito grande 
de desculpas, com a promessa de que caso 
semelhante não voltará a acontecer, e dese- 
 

 

ja-vos muitas felicidades pela longa  vida 
que tendes pela frente. 
____________________________________________ 

De Parabéns 
 

Esta semana encontra-se de Parabéns 
apenas uma aniversariante. Trata-se da 
Leitora da Paróquia de Figueiró, Conceição 
Martins que, amanhã, Segunda-feira, dia 30 
de Novembro, festeja mais um aniversário 
natalício. 

O Jornal do Leitor associa-se a esta 
festa de aniversário e deseja à Conceição, 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Faz um diário do dia de anos.  
Cada ano, no teu aniversário, descreve 

a situação em que te encontras na tua 
caminhada de vida, o que é que mudaste 
desde o ano que passou o que aprendeste 
e como é que a tua vida se enriqueceu. 

E tem um feliz Aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Dizia o Jeremias para o seu amigo 
Agostinho: 

– Não é justo! No jardim do meu vizinho 
cai o dobro da chuva do que no meu... 

– Ora, mas isso é óbvio! – diz o 
Agostinho. Não vês que o teu jardim tem 
metade do tamanho do dele!? 
____________________________________________ 

A Fechar 

 

Há-de vir um tempo em que os homens 
hão-de compreender que mais vale viver, 
auxiliar-se, amar-se, do que despedaçar-se 
e destruir-se. 

   (Alexandre Dumas, escritor francês 1802-1870) 

7.º Aniversário do 

     Jornal do Leitor 

 

Em dia de aniversário, todos nos 
sentimos felizes. Naturalmente que o Jornal 
do Leitor também, porque o aniversário é 
seu.  

São sete anos a chegar todas as 
semanas junto dos leitores e em particular 
dos Leitores litúrgicos, muitos dos quais 
desde a primeira hora, alguns que já 
deixaram de o ser e outros que entretanto 
surgiram. 

A todos, o Jornal do Leitor agradece. 
____________________________________________ 

Ano “C” 2015 / 2016 
 

Tem início hoje, dia 29 de Novembro, o 
“Ano ‘C’  2015 / 2016” que terminará no 
sábado dia 26/11/2016, depois do XXXIV 
Domingo do Tempo Comum, com a Festa 
de Cristo Rei do Universo. 

O Leccionário dominical para este 
Tempo Litúrgico, passa a ser o do “Ano C”; 

O Leccionário Ferial do Tempo Comum, 
passa a ser a primeira leitura dos “anos 
pares” (II). 

O Jornal do Leitor deseja-te um bom 
ano de serviço litúrgico nas celebrações, 
como Leitor. 
____________________________________________ 

Novo Acordo 

Ortográfico 
        

Afinal parece ser mesmo obrigatória a 
aplicação deste Acordo Ortográfico. Só que 
o Jornal do Leitor sente muita dificuldade 
em fazê-lo, por não se sentir preparado. 

Devagar, devagarinho, aos poucos, lá 
chegará. Ora escrevendo “correto”, ora 
escrevendo “incorrecto”, o Jornal do Leitor 
continuará a usar o mesmo critério que tem 
vindo a utilizar. Pede, por isso, a compreensão 
dos leitores e, com humildade, pede também a 
vossa ajuda. Obrigado. 

Podem utilizar o endereço de Mail do Jornal:  
jornal.leitor@portugalmail.pt 
 
 
 
 

 

 

Advento 
 
Hoje começamos o tempo do Advento, 

um novo ano da Liturgia da Igreja. Somos 
convidados para ir com alegria (Salmo de 
hoje) ao encontro de Cristo. Ele veio há dois 
mil anos e continua a vir com as graças 
próprias do Natal que se aproxima. 

A liturgia vai apresentar-nos uma 
primeira abordagem à «vinda» do Senhor. 
Lembra-nos também que o sofrimento, as 
preocupações, o medo do futuro por vezes 
esmagam-nos e acabamos por baixar os 
braços. «Erguei-vos!», diz-nos Jesus. Só 
podem esperar os que se mantêm de pé, 
prontos a pôr-se a caminho para construir 
com Deus um futuro melhor. Só podem 
esperar aqueles que entram em diálogo 
com Deus. A esperança nunca é passiva. 
Para esperar é preciso erguer-se, levantar a 
cabeça, estar atento e vigiar, orar: tais são 
os verbos activos que manifestam o que faz 
a grandeza do homem.  

É assim que queremos viver este 
Tempo de Advento. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Os verdadeiros profetas infundem 
esperança e não desgraça. Baixar os 
braços, resignar-se diante do enorme poder 
do pecado que impera no mundo e em nós, 
é uma tentação perigosa. 

   Profetas da desgraça são aqueles que 
repetem: «Não vale a pena empenhar-se, 
nada mudará»; «não há nada a fazer, o mal 
é demasiado forte»; «a fome, as guerras, as 
injustiças, os ódios existirão sempre». 

   Não os escutemos. Quem, como Paulo, 
«conheceu o pensamento do Senhor»         
(1 Cor 2, 16), vê a realidade com outros 
olhos, vislumbra o mundo novo que está 
para nascer e com optimismo anuncia a 
toda a gente: «Vou realizar algo de novo, 
que já está a aparecer: não o notais?» (Is 
43, 19). 

Na nossa vida pessoal damo-nos conta 
de desaires,  misérias,  fraquezas, infidelida- 

des. Não nos conseguimos desapegar de 
defeitos e maus hábitos. As paixões desre-
gradas dominam-nos, somos obrigados a 
adaptarmo-nos a uma vida de equilíbrios 
penosos e a hipocrisias humilhantes.Medos, 
desilusões, remorsos, experiências infelizes, 
tornam-nos incapazes de sorrir.  

Ora, será ainda possível recuperar a 
confiança em nós próprios e nos outros? 
Haverá ainda alguém que nos possa dar de 
novo a serenidade, a confiança e a paz? 

Antes de mais, tenhamos sempre 
presente connosco, esta certeza: Não existe 
condição de escravidão da qual o Senhor 
não nos possa libertar, não existe abismo 
de culpa do qual não nos queira erguer. Ele 
aguarda apenas que tomemos consciência 
da nossa condição e lhe dirijamos as 
palavras do salmista: «Dos confins da terra 
grito por ti, Senhor» (Sl 61, 3). 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 33, 14-16) 

 

Monição:  
 

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, 
o Deus da aliança anuncia que é fiel às suas 
promessas e vai enviar ao seu Povo um «rebento» da 
família de David. A sua missão será concretizar esse 
mundo sonhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-
-estar, vida em abundância, serão os frutos da acção 
do Messias. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

Eis o que diz o Senhor: 14«Dias virão, em que 
cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa 
de Judá: 15Naqueles dias, naquele tempo, farei 
germinar para David um rebento de justiça que 
exercerá o direito e a justiça na terra. 16Naqueles dias, 
o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em 
segurança. Este é o nome que chamarão à cidade: ‘O 
Senhor é a nossa justiça’». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Caro Leitor, este oráculo de consolação 
pede um tom solene e bem compassado. Tu és 
capaz. Ensaia, prepara, vem à nossa reúnião de 
preparação da Leitura. 

A Leitura não apresenta palavras própria-
mente difíceis de pronunciar. 
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Comentário: 
 

O profeta Jeremias, em face de ruína do 
seu povo e da destruição da cidade de 
Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor 
no ano 587, lança um grito de esperança, 
apelando para as antigas promessas 
divinas, como a célebre profecia de Natã (2 
Sam 7) e a das bênçãos de Jacob (Gn 49, 10).  

O texto é extraído da parte final do 
chamado «Livro da Consolação» de 
Jeremias (Jer 30, 1-33, 26) e pensa-se que 
a sua redacção corresponde a esta época 
do fim do reinado de Sedecias. A verdade é 
que a organização dos oráculos que 
constam desta vasta e complexa obra não 
obedece a critérios cronológicos, mas 
temáticos. Já antes, no ano 597, 
Nabucodonosor tinha conquistado e 
submetido a tributo Jerusalém e levado 
cativos homens mais notáveis juntamente 
com o jovem monarca Yoyaquin, filho de 
Yoyaquim (em português: Joaquim), tendo 
deixado no trono o seu tio Sedecias, como 
rei vassalo.  

V.15 – «Um rebento». Metáfora clássi-
ca com que os profetas designam o 
Messias, «descendente» de David (Is 4, 2; 
11, 1; Jer 23, 5; Zac 3, 8). 

V.16 – «Este é o nome que chamarão 
à cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’». 
O nome indica a vocação da futura 
Jerusalém (a Igreja), um povo justificado por 
Deus, chamado a participar da sua 
santidade (Is 1, 26).  

Como nota de curiosidade, diga-se por 
fim, que este texto não aparece na versão 
grega dos LXX, que, por esta razão, parece 
transmitir um texto mais puro, isto é, sem 
repetições; a leitura de hoje é um duplicado 
de Jer 23, 5-6. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14 (R.1b) 

 

 
Monição:  
 

No início deste Advento, aguardamos a vinda do 
Salvador, para quem elevamos as nossas almas. 
 

Refrão:         
 

PARA VÓS, SENHOR, ELEVO A MINHA ALMA. 
 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador. 

  
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

 

Os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade 
para os que guardam a sua aliança e os seus 
preceitos. 
O Senhor trata com familiaridade os que O temem 
e dá-lhes a conhecer a sua aliança. 
____________________________________________ 

2ª  Leitura  (1 Ts 3, 12-4,2) 
 

Monição:  
 

A segunda leitura convida-nos a não nos 
instalarmos na mediocridade e no comodismo, mas a 
esperar numa atitude activa a vinda do Senhor. É 
fundamental, nessa atitude, a vivência do amor: é ele o 
centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, 
eclesial. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 12O 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. 13O 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. 
1Finalmente, 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 procedendo; mas deveis 
progredir ainda mais. 2Conheceis bem as normas que 
vos demos da parte do Senhor Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, é importante Leitor, entoar de 
forma diferente as duas partes do texto. Ou seja, 
até "com todos os santos" o tom é de oração e 
de súplica. Já a parte seguinte, ou seja. a partir 
de: "Finalmente, irmãos..." requer um tom 
exortativo. 

Sabes como se lê um texto de súplica? E um 
texto exortativo? Pois... a reúnião de preparação 
faz-se para isso mesmo. 

 
Comentário:  

 
A leitura contém uma bênção (final do 

cap. 3) e um pedido ou apelo (início do cap. 
4), com a mesma ideia de fundo: a de 
«crescer» (ou exceder-se, v. 12) e «progre-
dir» (v. 1 e 10), no «proceder» (à letra, no 
«caminhar») «para agradar a Deus». 

 De facto, a vida cristã é um caminho 
em que nunca se acaba de atingir a 
perfeição, e tem de se lutar sem descanso 
para chegar à meta (Filp 3, 12-15), que 
corresponde à «vinda de Jesus, com todos 
os santos». O tempo do Advento encerra 
um apelo para que todos nos preparemos 
para esta segunda vinda de Jesus (a 
parusia).  

A vida cristã também é encarada por     
S. Lucas, o Evangelista deste Ano C, como 
um «caminho» (Act 9, 2; 18, 25.26; 19, 9.23; 
22, 4; 24, 14.22). Notar como na parte mais  

 

característica do III Evangelho (Lc 9, 51 – 
19, 27), S. Lucas apresenta Jesus a 
caminho de Jerusalém, seguido dos seus 
discípulos e convidando outros a segui-l'O 
pelo caminho da renúncia (Lc 9, 57-62). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Sl 84, 8) 
 
 

Monição:  

 
Unamos a nossa oração à súplica de tantos 

Patriarcas, Profetas e pessoas de boa vontade do 
Antigo Testamento, para que o Senhor apresse a Sua 
vinda.  

 
Refrão:    ALELUIA,  ALELUIA! 
 

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 
e dai-nos a vossa salvação. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 21, 25-28.34-36) 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
25«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na 
terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido 
e a agitação do mar. 26Os homens morrerão de pavor, 
na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as 
forças celestes serão abaladas. 27Então, hão-de ver o 
Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e 
glória. 28Quando estas coisas começarem a acontecer, 
erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima. 34Tende cuidado convosco, 
não suceda que os vossos corações se tornem 
pesados pela devassidão, a embriaguez e as 
preocupações da vida, 35e esse dia não vos surpreenda 
subitamente como uma armadilha, pois ele sobrevirá 
sobre todos os que habitam a terra inteira. 36Portanto, 
vigiai e orai em todo o tempo, para terdes a força de 
vos livrar de tudo o que vai acontecer e poderdes estar 
firmes na presença do Filho do homem».  
 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

A leitura é uma selecção de versículos 
do chamado «discurso escatológico» de 
Lucas, em que se entrelaçam três 
realidades distintas, que temos dificuldade 
em destrinçar: a destruição de Jerusalém, o 
fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo.    

Esta dificuldade de interpretação torna-  
-se maior em virtude da linguagem simbó-
lica usada, própria dos profetas e do género 
apocalíptico, e pelo facto de o fim de 
Jerusalém aparecer como uma imagem do 
fim do mundo; por outro lado, nem Jesus 
nem os Evangelistas pretendem com estas 
palavras satisfazer a curiosidade humana 
acerca  de  quando e de como vai ser o fim  
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deste mundo efémero, pois o que se tem 
em vista é uma exortação a superar as 
dificuldades e perseguições que ameaçam 
os fiéis e a permanecer firmes na fé e 
vigilantes até ao fim: «vigiai e orai em todo o 
tempo» (v. 36).  

Este discurso é também um grito de 
esperança para todos os cristãos sujeitos a 
sofrimentos de toda a espécie: «erguei-vos 
e levantai a cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima» (v. 28). 

V. 25-26 –  A comoção do «universo» 

– descrita em S. Marcos com mais realismo 
e com citações literais do Antigo Testamen-
to – não aparece como um anúncio ou sinal 
prévio da vinda do Filho do Homem, mas 
forma parte da própria parusia: o próprio 
cosmos, e não apenas a humanidade, 
estremecerá de pavor perante a tremenda 
majestade do supremo Juiz, que surgirá 
com todo o seu poder e glória. Há aqui uma 
referência clara ao Juízo final, universal e 
público, verdade de fé que professamos no 
Credo.  

Jesus descreve-nos este acontecimento 
com o mesmo colorido do «Dia de Javé», o 
dia da justa retribuição definitiva, anunciado 
pelos Profetas (Is 34, 4; 13, 10; cf. Ez 32, 7-
8; Joel 2, 10; 4, 15-16; etc).  

As «forças celestes» são as forças que 
mantêm os astros nas suas órbitas, ou, por 
uma metonímia, os próprios astros. Estas 
imagens grandiosas e aterradoras, perten-
centes ao estilo apocalíptico, prestam-se a 
encarecer a singular seriedade dos 
acontecimentos anunciados, bem como a 
suma dignidade do Juiz, Senhor do 
Universo.  

O Catecismo da Igreja Católica fala do 
Juízo final como sendo a palavra definitiva 
do Senhor sobre toda a história, que 
«revelará como a justiça de Deus triunfa de 
todas as injustiças cometidas pelas suas 
criaturas e como o seu amor é mais forte do 
que a morte» (n.º 1040). 

V. 27 – «O Filho do Homem vir numa 

nuvem». Não se trata de uma vinda do tipo 
espiritual, místico ou moral, mas duma vinda 
com poder e majestade, para o Juízo final 
(como atrás se diz, um artigo da fé 
professada no «Credo»).  

A nuvem é uma imagem cheia de 
grandiosidade, própria do estilo apoca-
líptico, que contém uma clara referência a 
Daniel 7, 13; é a partir desta passagem 
profética que Jesus adopta o título (talvez a 
partir da figura de linguagem chamada 
asteísmo), ao mesmo tempo glorioso e 
humilde, de Filho do Homem. A nuvem, que 
ao mesmo tempo tem a propriedade de 
revelar e de esconder, acompanha frequen-
temente as teofanias (Gn 9, 13s; Jz 5, 4s; 
Job 38, 1;  Ez 1, 4.28;  Mc 9, 7)  e  algumas  
 

mente, com o mesmo modo de ser. Mas 
talvez esse modo de ser não seja como 
devia ser. Por isso, Deus permite que te 
aconteçam certas coisas que te levam a 
corrigir-te. Cada uma dessas coisas que 
não te agradam é como uma queimadura 
que fere a tua soberba, ou uma centelha  
que te queima a carne, ou um espinho que 
te faz sofrer. Não percas nada disso. Pelo 
contrário, aproveita-o para a tua purificação, 
para que não continues a ser tal como eras, 
mas para ires mudando até chegares a ser 
o que deves ser, como Deus quer que 
sejas, como os outros esperam que sejas. É 
bom que reconheças o que és, mas não 
deves ficar instalado naquilo que és. Tens 
que aspirar a mais. A muito mais. 
 

“Se caminhamos na luz, como Ele 
mesmo está na luz, estamos em comunhão 
uns com os outros e o Sangue do seu Filho 
Jesus purifica-nos de todo o pecado” (1 Jo 
1,7). 

É o Sangue do Senhor que deve 
purificar-te de todas as tuas imperfeições. É 
a comunhão recebida com amor que há-de 
penetrar em ti, para te transformar noutro 
Cristo. Repara não tanto no número mas na 
qualidade das tuas comunhões. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Sofrimento) 
 

É com a dor e com as nossas limitações 
que melhor aprendemos a crescer e dos 
nossos próprios males que nos surge a 
profunda pergunta: ainda mão sofremos o 
suficiente para romper com velhos 
esquemas? 

(Homilia do Sr. Arcebispo no Te Deum – 
25.05.2002) 
____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 
 

Evangelho: 

 
A vossa libertação está próxima 
 

Quando estas coisas começarem a 
acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 
Tende cuidado convosco, não suceda que 
os vossos corações se tornem pesados pela 
devassidão, a embrieguez e as preocu-
pações da vida, e que esse dia não vos 
surpreenda subitamente como uma 
armadilha. 

   

 (Lc 21, 25-28.34-36) 

 
 
 
 

vezes aparece como o carro de Javé (ls 
19,1; Salm 10, 3). 
________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que guardem uma fidelidade irrepreensível 
e levem os fiéis a progredir na santidade, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Pelos que pela dor e disilusão, 
já não esperam nada nem ninguém, 
para que acreditem nas promessas do Senhor, 
oremos irmãos. 

 

3 –  Pelos que vivem na indiferença para com Deus 
e pelos que deixaram embriagar-se pela vida, 
para que o dia do Senhor os não surpreeenda, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Pela humanidade, para que progrida na justiça, 
pelos que sofrem, para que Deus os alivíe 
e pelos que morrem, para que ressuscitem para a      
Vida, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Pelos membros da nossa assembleia, 
para que, no convívio de uns com os outros, 
o Senhor nos faça crescer na caridade, 
oremos, irmãos.  

________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 30 – S. André (Apóstolo); 
Dia 03 – S. Francisco Xavier  
                  (Presbítero, Padroeiro das Missões); 

Dia 04 – S. João Damasceno  
              (Presbítero e Doutor da Igreja); 

Dia 05 – S. Frutuoso, S. Martinho de        
               Dume e S. Geraldo, (Bispos). 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Novembro, a 
Igreja reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Diálogo com todos. Para que nos 
abramos ao encontro pessoal e ao diálogo 
com todos, também com aqueles que 
pensam de modo diferente do nosso. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Pastores da Igreja. Para que os 
pastores da Igreja, com profundo amor ao 
seu rebanho, acompanhem o seu caminho e 
animem a sua esperança. 
____________________________________________ 

Não fiques instalado 

 
Frequentemente procuraste esconder a 

ti próprio os teus comportamentos que 
consideras desajustados, com a afirmação: 
“Eu sou assim!”.  E  continuaste,  tranquila- 
 

 
 

 N.º  365    –    29-11-2015                                                              I Domingo do Advento    –   (Ano C.)                                                                                   Pág. 3 
 


