
 

   N.º  481    –   03-12-2017                           I  Domingo do Advento   –    (Ano B)                                                                                     Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Inconformismo evangélico 
 

«Porque nos deixais, Senhor, desviar 
dos vossos caminhos e endurecer o nosso 
coração, para que não Vos tema?» 

Nota-se um grande inconformismo na 
nossa vida social, por causa das medidas 
de austeridade. Multiplicam-se as greves e 
as reclamações de toda a ordem. 

No meio de tudo isto, não se ouve uma 
única reclamação para que melhore a vida 
moral das pessoas. E, no entanto, esta 
desordem moral está na raiz de todas as 
crises. 

Temos de confrontar corajosamente o 
mundo de paz e alegria que Jesus nos veio 
trazer com a situação em que nos 
encontramos. 

O Advento fala-nos do inconformismo 
com o que somos, e anima-nos a cultivar o 
são descontentamento, não manifestado por 
greves, como na vida social, mas por um 
avivar da esperança e uma luta espiritual 
mais intensa. 

Contra a renovação que nos propõe, 
levantam-se as dificuldades: 

• As falsas esperanças. Têm como 
fruto a orientação dos passos por um 
caminho errado. Deixamo-nos dominar por 
elas quando os nossos interesses são 
exclusivamente materialistas: a saciedade 
dos sentidos e a arrogância na vida social, 
tentando representar na vida pública aquilo 
que não é verdade. 

• O conformismo fatalista. É uma 
tentação fácil: cruzar os braços e acreditar 
que não podemos ser diferentes nem 
melhores. 

Desculpamo-nos com a impossibilidade 
de mudar de comportamento, por causa do 
feitio, das dificuldades de tempo, de 
disposições, etc. No fundo, acaba por ser 
uma falta de esperança cristã. Esperamos, 
mas não cremos que seja possível. 
 

• O apego à mediocridade. Dá-se 
quando estamos  apegados  a  uma  vida  
tíbia, sem esperança. Os prisioneiros desta 
mentalidade não querem cometer grandes 
pecados, mas também não querem praticar 
grandes virtudes. 
___________________________________________ 

És insubstituível  (31) 

 

À medida que avançam, o corpo 
arrefecia e a alma tremia com medo de 
avalanches. Os pulmões estavam ofegan-
tes. De repente, fatigados, chegaram a mais 
um topo. Os seus olhos brilharam. Então, 
descobriram que tinham chegado ao topo 
do mundo.  

Quando desceram, o mundo ficou a 
saber da extraordinária conquista 

  – Continua no Jornal 482 publicação (32) 
____________________________________________ 

V i g i a i 
As primeiras comunidades viveram uma 

situação estranha. Entre a morte e a ressur-
reição do Senhor estavam convencidas de que 
Jesus ia regressar triunfante acompanhado de 
grandes sinais. Porém, passaram os anos e a 
espera fez-se longa. E começaram a traduzir 
os ensinamentos de Jesus para a vida diária e 
o trabalho quotidiano. Embora a vinda do 
Senhor não fosse iminente, deviam estar 
preparados e alerta para construir o Reino de 
Deus e viver como Jesus viveu.  

Em cada Advento celebramos que: 
– Devemos estar alerta e dispostos para 

dar espaço a Deus na nossa vida. 
– O Advento é como um “despertador 

espiriutual”. 
–  Quando no ambiente se respira a 

preparação comercial das festas natalícias, 
nós, cristãos, centramo-nos na grande notícia 
de que o nosso Deus quis ser Deus-connosco. 

O Advento é esforço e esperança para dar 
espaço a Deus na nossa vida e para nos 
convertermos em “anunciadores da esperança”. 
____________________________________________ 
 

Oração 
 

 

Senhor, abre os nossos olhos para 
sermos capazes de descobrir o bem e a 
bondade que há à nossa volta. 

Queremos realizar um novo Natal 
unindo as nossas mãos às de tantas 
pessoas que caminham pela vida 
repartindo esperança. 

Queremos fechar a porta por onde 
entra tanta dor. 

Enxugar as lágrimas caídas. 
Semear a terra inteira com as 

sementes da tua Palavra. 
Queremos dar-Te lugar na nossa 

vida. 

 

H u m o r 
 

PREVISÃO  DO  TEMPO 
 

Dois amigos estão de férias numa 
cabana perdida na montanha e preparam-se 
para dar um passeio. 

O guia local vai ter com eles e diz: 
– Não vale a pena prepararem-se para 

amanhã. Vai chover imenso. 
E no dia seguinte chove imenso. 
Alguns dias depois, o guia vai de novo 

ter com os dois turistas e afirma; 
– Não vale a pena prepararem-se para 

amahã. Vai haver uma tempestade de neve.  
E houve mesmo! Os dois amigos ficam 

admiradíssimos! Mas que guia tão sábio! 
Depois, durante alguns dias, o guia não 

anuncia nada. Então, na véspera de um 
passeio muito difícil, os dois amigos vão ter 
com ele e dizem-lhe: 

– Estamos nas suas mãos! Já só 
confiamos em si! Amanhã vamos fazer uma 
caminhada realmente difícil. Como é que vai 
estar o tempo? 

O guia abana a cabeça. 
– Não sei, meus amigos. O rádio 

avariou-se...  
____________________________________________ 
 

 9.º Aniversário 

(do Jornal do Leitor) 
 

É assim mesmo, amigo leitor. Com 
efeito, no dia 29 de Novembro de 2009, era 
colocado à disposição dos Leitores, a 
Edição n.º 1 deste Jornal.  

Comemora hoje o seu 9.º aniversário, 
razão porque merece estar de parabéns. 

Depressa se passaram 9 anos e, com a 
vossa colaboração e com a ajuda de Deus, 
depressa se passarão outros nove. 

Assim mesmo, amigo Leitor! 
____________________________________________ 

I Dom. do Advento 
 

Começamos hoje um novo ano litúrgico. 
A porta de entrada é o Advento, espaço de 
preparação para o Natal. 

Advento significa vinda, espera, estar 
atento porque alguém está para chegar. 
Advento é um tempo de melhorar espiritual-
mente.  

No caso presente, preparamo-nos todos 
os anos, para a celebração da chegada de 
Jesus, o Filho Único de Deus que encarnou 
no seio Virginal de Maria, por obra do 
Espírito Santo. Todas as Leituras destas 
quatro semanas de preparação nos levam à 
esperança, estimulam-nos a estarmos 
activos, rompendo com a rotina.  

Acompanha-nos nesta preparação o 
profeta Isaías e o Evangelista S. Marcos. 
Temos como Mestra Nossa Senhora que, 
durante nove meses, aguardou o 
Nascimento de Jesus. 
____________________________________________ 

Ciclo Anual – Ano “B” 
 

     Terminado que está o Ano “A”, damos 
agora início ao Ano “B”, neste Ano Litúrgico 
2017 / 2018. 
     Assim, para a celebração do Ofício 
Divino (Missa), tomam-se os Leccionários: 
Dominical (Advento – Ano “B”); Ferial 
(Advento – IV). 
__________________________________________________

Advento:  vem Senhor, Jesus. 
 

 
 
 

 

À espera da Sua vinda 
 

Para nos ajudar a entender o “Tempo do 
Advento” que hoje começamos a celebrar, 
recordemos uma parábola de Jesus, que 
nos dizia o seguinte: «Um homem nobre 
partiu para uma região longínqua, a fim de 
tomar posse de um reino e em seguida 
voltar. Chamando dez dos seus servos, 
entregou-lhes dez minas e disse-lhes: 
"Fazei render a mina até que eu volte"»  (Lc 
19, 12-13). 

Desta  parábola  e  talvez  da  tradução 

imprecisa de algumas frases do Senhor, 
como, por exemplo, «Não vos deixarei 
órfãos; Eu voltarei a vós» (Jo 14, 18), 
nasceu a ideia que, no dia da Ascensão, Je-
sus se despedira dos discípulos para voltar, 
no esplendor da sua glória, no fim dos 
tempos. Ora, acontece que a expressão 
“vinda do Senhor”, apesar de ter entrado no 
uso comum, presta-se por vezes a mal-              
-entendidos, isto é, a interpretações incor-
rectas e, por isso,  os textos litúrgicos até a 
evitam, (evitam a expressão “vinda do 
Senhor”) exactamente porque Jesus não 
nos  deixou,  não  se  afastou,  quer  dizer, a 
nossa vida não se desenrola na sua 
ausência. 

Os gregos imaginavam Zeus (deus 
pagão grego), imperturbável no Olimpo 
(templo), acima das misérias humanas. Ele 
era, segundo o oráculo de Pausânia 
(escritor grego), «aquele que era, que é, e 
que será». Já o Deus dos cristãos é diferen-
te, é «aquele que é, que era e que há-de 
vir» (Ap 1, 8); e não «o Senhor que volta», 
mas aquele que nunca cessa de vir (está 
sempre a vir, sempre a chegar, está sempre 
connosco). Na verdade, Ele entra, com-
promete-se com a história do mundo e 
renova, juntamente com o homem, toda a 
criação: cura os doentes, sara as feridas 
causadas pelo pecado, apaga os ódios, 
prega o amor e conduz o mundo «pelo 
caminho da paz» (Lc 1, 79). 

Os primeiros cristãos imploravam: 
«Marana tha: que quer dizer, vem, Senhor!» 
(1 Cor 16, 22). 
      Na verdade, «Vem, Senhor Jesus»,  é a  
 

 

invocação com que termina o livro do 
Apocalipse  (Ap 22, 20). 

Vem, Senhor Jesus! Vem, e connosco 
renova o mundo! 
__________________________________________ 

1.ª Leitura 

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

Monição: 
 

Isaías – nos tempos amargurados do exílio de 
Babilónia – apresenta-nos uma espécie de súplica 
colectiva dirigida ao Senhor por um povo que está 
mergulhado no sofrimento e sente abandonado. 
Reconhece que a causa desta situação são os 
pecados pessoais, com o consequente afastamento de 
Deus. 

Como o povo de Deus, também nós temos 
saudades dos tempos da nossa vida em que éramos 
fiéis, e fazemos nossa a oração do profeta Isaías. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

13bVós, Senhor, sois nosso Pai e nosso 
Redentor, desde sempre, é o vosso 
nome. 17Porque 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. 19bOh, se rasgásseis os céus e 
descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes! 2bMas Vós 
descestes e perante a vossa face 
estremeceram os montes. 3Nunca os 
ouvidos escutaram, nem os olhos viram 
que um Deus, além de Vós, fizesse tanto 
em favor dos que n’Ele esperam. 4Vós 
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. 5Éramos 
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. 6Ninguém invocava o 
vosso nome, ninguém se levantava para 
se apoiar em Vós, porque nos tínheis 
escondido o vosso rosto e nos deixáveis  
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à mercê das nossas faltas. 7Vós, porém, 
Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de 
que sois o Oleiro; somos todos obra das 
vossas mãos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Primeira Leitura soa a uma prece 
ardente, que requer uma boa preparação. Não a 
descures. 

Tem atenção às palavras: Oh, se rasgásseis 
/ e descêsseis! / estremeceriam os montes. / e 
outras.  
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

O texto desta Leitura, tirado do Terceiro 
Isaías (Is 56 – 66), é um veemente e 
comovente apelo à misericórdia de Deus, de 
grande afinidade com alguns Salmos, e 
também um hino ao seu amor de Pai. 

V.16b –  «Nosso Pai». Já no Antigo 
Testamento, Deus é designado Pai, mas é 
no Novo Testamento que se revela o 
sentido profundo da sua paternidade e 
sobretudo a nossa condição de «filhos no 
Filho». «E nosso Redentor» (goél, em 
hebraico). A Deus é dado o mesmo nome 
que se dava ao parente mais próximo 
encarregado de defender a pessoa oprimida 
e necessitada: o goél tinha obrigação de 
resgatar quem caísse na escravidão, de 
resgatar uma propriedade, de vingar o 
sangue dum parente assassinado, e até de 
obviar à falta de filhos de uma viúva dum 
parente, casando com ela. Quando se 
designa a Deus Redentor (goél) de Israel, 
indica-se que Yahwéh é o responsável pela 
defesa do povo que elegeu para si. Chamar-     
-lhe Redentor é apelar para a sua segura 
defesa e protecção.  

V.19 –  «Oh, se rasgásseis os céus e 
descêsseis!» A Liturgia do Advento aplica 
este texto à vinda de Deus à terra no 
mistério da Incarnação: Jesus Cristo é o 
próprio Deus que vem resgatar-nos do 
pecado e da perdição eterna.  

V.1-2a.5-6 –  «Pecámos». Os primeiros 
versículos do capítulo 64 são obscuros, 
traduzidos de diversos modos (a versão 
litúrgica atém-se basicamente ao texto 
oficial da Neovulgata). Uma ideia, porém, 
fica clara: o reconhecimento das culpas é o 
ponto de partida para o veemente apelo do 
Profeta à misericórdia divina. Também não 
se poderia exprimir com mais veemência a 
repugnante situação de impureza do 
pecador perante Deus: «as nossas acções 
justas eram todas como veste imunda» (a 
Vulgata traduz à letra o original hebraico 
bem expressivo e realista – «pannus 
menstruatæ» –, que, para não ferir a 
sensibilidade de algum leitor,  a  Neovulgata  
 

suavizou para «pannus inquinatus», «um 
trapo sujo»). A confissão humilde dos 
nossos pecados é também uma atitude 
básica para preparar o Natal, aliás este 
poderia ficar reduzido a um bonito folclore, 
mas vazio.  

V.8 «Nós o barro...» –  Esta imagem 
tão frequente na Escritura (cf. Is 29, 16; 30, 
14; 45, 9; Jer 18, 1-6; 19, 1-13; Sir 33, 13; 
Rom 9, 9-20-21) é muito expressiva, pois, 
por um lado, exprime a fragilidade do 
homem, por outro, o domínio total de Deus 
sobre nós. Pode-se tirar partido da imagem 
para falar da docilidade à acção do Espírito 
Santo na alma, a fim de que Deus possa 
moldar-nos segundo a imagem de Cristo, 
que quer «nascer» em nós.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 79, 2ac e 3b, 15-16.18-19 (R.4) 

 

Monição:  
 

O salmista dirige-se ao Senhor, Pastor de Israel, 
em nome do Povo de Deus, esmagado pelo sofrimento 
e sem esperança de remédio. 

Fala de conversão, pedindo ao Altíssimo que 
restaure a antiga grandeza de Israel agora ofuscada 
pelo exílio de Babilónia. 
 

Refrão: 
 
SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR, 
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO  
E SEREMOS SALVOS. 

 
Pastor de Israel, escutai, 
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio. 
  
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. 
  
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós criastes; 
e não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Cor 1, 3-9) 
 

Monição:  
 

São Paulo, na primeira Carta aos fiéis da Igreja de 
Corinto, mostra como Deus Se torna presente na 
história e na vida de uma comunidade cristã, por meio 
dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre 
o seu Povo.  

Devemos manter-nos atentos e vigilantes, a fim de 
acolhermos os dons que o Senhor nos oferece. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
Apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos:  3A graça  e  a  paz vos sejam  

dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo. 4Dou graças a 
Deus, em todo o tempo, a vosso respeito, 
pela graça divina que vos foi dada em 
Cristo Jesus. 5Porque fostes enrique-
cidos em tudo: em toda a palavra e em 
todo o conhecimento; 6e deste modo, 
tornou-se firme em vós o testemunho de 
Cristo. 7De facto, já não vos falta nenhum 
dom da graça, a vós que esperais a 
manifestação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 8Ele vos tornará firmes até ao fim, 
para que sejais irrepreensíveis no dia de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 9Fiel é Deus, 
por quem fostes chamados à comunhão 
com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Estas cartas de São Paulo têm palavras que 
são pérolas e como tal devem ser bem tratadas. 
Um verdadeiro Leitor é um amante das palavras! 
Não as maltrates com uma leitura apressada, 
não preparada, nervosa ou displicente. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

São Paulo, nas suas cartas, utiliza o 
formulário epistolar greco-romano. A Leitura 
de hoje contém a segunda parte (vv. 3-9) do 
início (a præscriptio) da sua carta, deixando 
de parte os vv. 1-2 (o remetente, a 
superscriptio – «Paulo e Sóstenes», e os 
destinatários, a adscriptio: «à Igreja de Deus 
que está em Corinto…»). A nossa Leitura 
começa no v. 3, com a saudação (salutatio). 
A saudação judaica era «a paz!» (a que 
muitas vezes acrescentavam «a bênção»; a 
sudação entre os gregos era «alegra-te!» 
khaire / khairein; entre os romanos era «tem 
saúde!, salutem). Paulo utiliza simultanea-
mente a saudação grega e a judaica, mas 
dando-lhes um novo sentido, o sentido 
cristão; assim não diz khairein (alegria), mas 
sim kháris (graça); e a saudação «paz» é 
especificada acrescentando «da parte de 
Deus… e do Senhor Jesus», pondo assim 
em evidência o dom gratuito da salvação 
que vem de Deus por Jesus. Como era 
corrente à saudação segue-se um 
agradecimento, mas aqui é «a Deus» que 
Paulo agradece os dons concedidos à 
comunidade de Corinto (vv. 4-7). 

V.7-8 – «Esperais a manifestação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo». É a manifes-
tação que corresponde ao «dia de Nosso 
Senhor Jesus Cristo», o dia da segunda e 
última vinda de Jesus, para o julgamento 
final de todos os homens (cf. Mt 25, 31-46). 
Em cada festa de Natal toda a Igreja 
recorda e revive a primeira vinda do Senhor  

 

    Pág. 2                                                                                 I  Domingo do Advento   –    (Ano B)                                                   03-12-2017     –     N.º  481 

 
 

e antecipa e prepara a sua segunda vinda 
(a parusía, assim chamada noutros 
lugares), ou manifestação [apokálypsis]. 
Pensa-se que São Paulo, nalgum momento, 
poderia mesmo ter chegado a participar da 
esperança que havia entre os primeiros 
cristãos de uma vinda próxima de Jesus; 
com efeito, sendo estes conscientes de que 
em Jesus se dava o culminar da história da 
salvação, não podiam imaginar que Ele 
pudesse tardar a sua manifestação 
definitiva; com efeito, do plano teológico era 
fácil resvalar para o plano cronológico; mas 
isto nunca foi objecto propriamente do 
ensino apostólico. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

“Sl 84 (85), 8” 
 

Monição:  
 

O Advento é tempo de graças especiais para nós, 
porque nele celebramos a longa espera dos Patriarcas 
e Profetas pela vinda do Messias Redentor. 

Por isso, fazemos nossas as suas preces e 
abrimos o coração para receber os dons de Deus.  

Manifestemos a nossa generosa disponibilidade 
para acolher os dons de Deus, aclamando o 
Evangelho. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
   

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

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 13, 33-37) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
33«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando 
chegará o momento. 34Será 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. 35Vigiai, 
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; 36não se dê o caso que, vindo 
inesperadamente, vos encontre a dormir. 37O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!» 
 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
  

O texto evangélico de hoje é o final do 
discurso escatológico de São Marcos (Mc 
13, 1-37), o Evangelista do ano ‘B’.  

V. 33 –  «Vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento». O momento 
em que Jesus «de novo há-de vir a julgar os 
vivos e os mortos» é-nos absolutamente 
desconhecido. Esta ignorância não nos 
deve assustar, mas sim estimular-nos a 
aproveitar bem o tempo, com sentido de 
urgência  e a estar sempre preparados para  
  

 
 
 

6 – Para que nos encontre vigilantes, no dia da sua 

vinda, 
E alegres no testemunho do Evangelho, 
Oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
(apenas se a quiser utilizar) 

 

1. Pelo Santo Padre, Bom Pastor da Igreja universal, 

    para que nos ensine os caminhos da fé neste        
    Advento, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
 

2. Por todos os que celebram o seu último Advento, 
    para que o façam com muito amor e generosidade, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
 

3. Pelos jovens em busca de um sentido para a vida, 
    para que se apercebam que Jesus passa a visitá-los, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
 

4. Pelas crianças das famílias da nossa comunidade, 
    para que acolham em seus corações  a  luz de       
    Belém, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
 

5. Pelos sacerdotes, ministros da misericórdia de       

    Deus, 
    para que estejam disponíveis ao ministério do        
    perdão, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
 

6. Pelos que partiram e aguardam o Advento da      
     felicidade, 
    para que o Senhor Jesus os receba em Sua glória, 
    oremos, irmãos. 
 

    Vinde, Senhor, visitar o Vosso Povo! 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 04 – S. João Damasceno (Presbítero e          

                   Doutor da Igreja);      ; 
Dia 05 – S. Frutuoso, S. Martinho de           
               Dume e S. Geraldo (Bispos);  
Dia 06 – S. Nicolau (Bispo);      ; 
Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da Igreja);  
Dia 08 – Imaculada Conceição da Virgem         
              Santa Maria (Padroeira principal de        

                 Portugal e das Dioceses de Évora,       
                 Santarém, Setúbal e Vila Real);      ; 
Dia 09 – S. João Diogo.  
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Esperança) 

 

Onde há esperança, há alegria. 

(Homilia do Arcebispo de Buenos Aires, Cardeal 
Jorge Mario Bergoglio, hoje Papa Francisco. Catedral 
Metropolitana. Missa pela Educação. 10-04-2002. 

comparecer diante do nosso Salvador, que 
aparecerá como Juiz remunerador; também 
aqui bem se aplica o célebre aforismo de 
«douta ignorância» (Sto. Agostinho).  

No seu Comentário ao Diatéssaron, 18, 
15-17, Santo Efrém diz que o Senhor «quis 
ocultar-nos isto a fim de permanecermos 
vigilantes e para que cada um de nós possa 
pensar que este acontecimento se produzirá 
durante a sua vida. Ele disse muito 
claramente que há-de vir, mas sem precisar 
em que momento. E assim todas as 
gerações O esperam ardentemente». E a 
Liturgia do Advento desperta em nós esta 
atitude de espera ansiosa. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
(para a Missa Vespertina) 

 

1 – Pelas Igrejas e instituições da humanidade, 
tentadas pela rotina dos mesmos gestos, 
para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá, 
oremos ao Senhor. 
 

2 – Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis, 
enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo, 
para que vivam a fé em plenitude, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – pelos homens que se desviam do verdadeiro         

caminho 
e pelos que deixam endurecer o coração, 
para que Deus rasgue os céus e se lhes revele, 
oremos ao Senhor. 
 

4 – Por todos os que perderam a esperança 
e por aqueles a quem ninguém dá apoio, 
para que Deus lhes mostre a salvação, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Pelos membros da nossa assembleia, 

para que Deus seja o oleiro que os modela 
com as suas mãos, a sua Palavra e o seu Espírito, 
oremos ao Senhor. 

 ___________________________________________ 

Oração Universal 
(para a Missa do Dia) 

 

1 – Para que visite e defenda sempre a sua Igreja 
santa, 
e dê novo vigor à nossa Diocese, 
oremos ao Senhor. 
 

2 – Para que conceda os seus dons espirituais ao 
Papa Francisco, 
e a todos os bispos presbíteros e diáconos, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – Para que, com o auxílio da sua protecção, 
dê aos nossos tempos a segurança e a paz, 
oremos ao Senhor. 
 

4 – Para que dirija, segundo a sua vontade, 
os nossos governantes, 
na promução do bem comum, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Para que defenda as vítimas inocentes 
e nos livre de toda a advertsidade, 
oremos ao Senhor. 
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