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10.º Aniversário 
(do Jornal do Leitor) 

 
Hoje, dia de festa, porque o Jornal do 

Leitor acende 10 velas!! 
Nascido no I Domingo do Advento do 

ano de 2009, com a Edição n.º 1, resistiu e 
ultrapassou a sua primeira década.         

A partir de hoje continuará semanal-
mente, –   agora apenas no sistema “Onlin” 
–, à disposição dos Leitores que o queiram 

ler, apenas consultar ou simplesmente 
imprimir. 

Parabéns ao Jornal e aos seus leitores. 
__________________________________________ 

informação 
 

Esta é a primeira Edição do Jornal do 
Leitor, apresentada apenas no sistema 
“Online”, sendo que poderá ser impressa 
sempre que se pretender. 

O motivo desta decisão, que já vinha 
sendo anunciada nos Jornais anteriores, 
deve-se ao facto de o Jornal do Leitor, a 
pensar também no gravíssimo problema 
que é a degradação do ambiente, quer 
ajudar a colaborar na sua recuperação, se 
é que ainda vai a tempo de fazer alguma 
coisa, em prol do mesmo, já que se trata  
de preservar aquele que é o habitat de 
todos nós. 

Localização (sait) para consultar o 
Jornal (desde a Edição n.º 1) ou imprimi-lo: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

Apesar da mudança, o Jornal do Leitor 
continuará sempre em contacto semanal  
com os seus leitores. 

_____________________________ 

Ser Leitor é ser...(30) 

    Hoje, leitor, vamos lembrar-te 8 das 16 
recomendações que constam na caderneta 
que te está distribuída com a escala 
dominical: 

São elas: 
1 – Deves começar a estudar a Leitura 

logo na segunda-feira anterior. Aí, deves 
procurar descobrir o seu sentido, mediante 
uma leitura apenas ocular. 

2 – Socorre-te de um comentário bíblico 
para compreenderes o texto. Lê o contexto: 
procura conhecer o Livro bíblico de que a 
leitura faz parte; lê o que antecede a leitura 

e o que a segue. Lê também outros textos 
bíblicos que lhe fazem referência 
(frequentemente, o Evangelho relaciona-se 
com a Primeira Leitura). 

3 – Procura dividir o texto de acordo com 
o sentido. Recorda que a pontuação oral 
nem sempre corresponde à pontuação 
escrita. Dá ênfase a expressões ou frases 
importantes para o sentido da leitura. 

4 – Lê em voz alta várias vezes. Se 
possível, lê para alguém, ou então, grava a 
leitura (mesmo no telemóvel), escuta-a e 
corrige-a  se for o caso. Isola as palavras 
difíceis ou de difícil articulação e exercita-    
-as. 

5 – Ensaia a leitura ao microfone: ajusta 
a distância, a direcção e a altura do 
microfone, antes de o usar, bem como o 
volume sonoro de amplificação. 

6 – Dirige-te ao ambão com discrição e 
serenidade e aguarda, antes de iniciar a 
Leitura, que se faça silêncio na 
Assembleia. 

7 – Se não usares veste litúrgica, alba 
ou opa, (habitualmente não usamos em 
nenhuma das nossas quatro Paróquias),   
usa então uma veste comum, mas digna, 
decorosa e festiva. Se és feminina, toma 
cuidado com os exageros na roupa que 
vestes vulgarmente no dia a dia, mas 
sobretudo quando sobes ao ambão. 

8 – Procura manter uma posição 
correcta do corpo, que não se quer rígida 
(austera) nem desleixada (indiferente) e 
mantém a cabeça direita (erguida). 

As restantes oito recomendações serão 
publicadas no próximo Jornal. 
________________________________ 

I Dom. do Advento 
 

Começamos um novo Ano Litúrgico 
neste Primeiro Domingo do Advento e 
preparamos a celebração do mistério da 
Incarnação no Natal. 

Temos muitas incertezas no pensa-
mento: preocupa-nos a saúde e ajuda que 
receberemos, se vier a surgir uma crise: de 
carácter económico, quer por causa da 
insegurança do trabalho, quer pela 
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contínua subida do custo de vida, quer 
ainda pelas surpresas que a vida nos 
reserva; de liberdade e segurança da vida, 
ao tomar conhecimento de tantos casos de 
assaltos, agressões e roubos. 

A incerteza gera a angústia. Nesta 
confusão, somos tentados a procurar um 
redentor que nos resolva estes problemas. 
Onde encontrá-lo? 

O demónio – Inimigo do homem e 
fomentador da morte em todas as suas 
formas, do ódio e da divisão – tenta-nos 
com falsos redentores. 

Muitas vezes, no meio desta desorien-
tação, seguimo-lo e desistimos da nossa 
confiança no Senhor. 

São maus os nossos passos, quando 
assim optamos. Mas Advento é também 
tempo de conversão e  de perdão. 

É ainda um tempo de espera e, ao 
mesmo tempo, um espaço de trabalho 
intenso para nos prepararmos para acolher 
o Senhor que vem até nós. 

A Igreja anima-nos a ter esperança e a 
preparar cuidadosamente a vinda do 
Senhor. 
__________________________________________ 

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» (I 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, infideli-
dades. Não nos conseguimos desapegar 
de defeitos e maus hábitos. As paixões 
desregradas dominam-nos, somos obriga-
dos a adaptarmo-nos a uma vida de 
equilíbrios penosos e a hipocrisias 
humilhantes. Medos, desilusões, remor-
sos, 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, 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: 

 
 O profeta Jeremias apresenta aos Israelitas – 

acabrunhados pela desdita do cativeiro de Babilónia – 
as razões para que tenham esperança. O Senhor 
mantém as Suas promessas e o Messias nascerá da 
descendência de David. 

A disponibilidade do Senhor para nos acolher em 
qualquer momento é também a razão da nossa 
esperança neste Advento. 
 

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: 

 
Leitor, este oráculo de consolação, pede 

um tom solene e bem compassado. Tu és 
capaz. Ensaia, prepara, exercita, para 
conseguires uma boa Leitura. 

Esta Leitura não apresenta palavras 
própriamente difíceis de pronunciar. No entanto, 
toma cuidado ao pronunciar a palavra 
‘cumprirei’ (não é “comprirei”). 

 

Comentário à Leitura: 

 
Não é fácil reconstruir uma casa, 

quando temos ainda à nossa frente, os 
tijolos fumegantes da anterior, pois requer 
uma força de vontade fora do comum, 
sobretudo se somos já de idade avançada 
e não temos perspectivas estimulantes 
para o futuro. A desilusão e o desconforto 
levam-nos a perder o entusiasmo e fazem 
com que as dificuldades pareçam 
insuperáveis. 

Pois é. A situação dos Israelitas aos 
quais o profeta dirige as palavras contidas 
nesta Leitura, pode ser comparada à de 

quem, desconsolado, olha para as ruínas 
da sua própria casa. 

Acontecia que um grupo de exilados, 
regressado da Babilónia, encontra a cidade 
de Jerusalém em ruínas. Olham à sua volta 
e não vêem senão sinais de morte e 
destruição. 

Inicia a reconstrução, mas os trabalhos 
prosseguem com lentidão. Mas um 
pressentimento sombrio pesa no ânimo de 
todos, mesmo que ninguém o queira deixar 
transparecer: fechar-se-ão os nossos 
olhos, isto é, morreremos, e nós iremos 
reunir-nos aos nossos pais, no além,  antes 
de podermos ver a nova Jerusalém. Ora, 
perante este quadro negro, perguntam-se 
então: porque motivo fomos atingidos por 
tão grandes desventuras? Será que Deus 
abandonou-nos para sempre? Ter-se-á 
esquecido das promessas feitas a Abraão, 
a Isaac, a Jacob, a David?  

Ora, ora, exageros. Claro que não! 
Deus nunca se esquece das suas 
promessas, nem nunca abandona o 
homem em circunstância alguma. 

Então, a esta gente desanimada, o 
profeta dirige uma mensagem de 
esperança: as nossas infidelidades que 
nos arruinaram, não impedirão que o 
Senhor realize as suas promessas, porque 
Ele é sempre fiel. Sempre. 

Estão para chegar – diz o profeta – os 
dias em que, na família de David, 
germinará um rebento de justiça que 
«exercerá o direito e a justiça». 

Ora, se o juízo e a justiça de Deus 
fossem do tipo forense, os Israelitas não 
deveriam esperar senão um veredicto de 
condenação. Mas Deus nunca vem para 
pronunciar uma sentença. Deus vem para 
estabelecer a justiça, a sua justiça que 
consiste no envolvimento da pessoa no seu 
projecto de salvação.  

Aliás, a mudança do nome de 
Jerusalém, indica o sucesso pleno da sua 
obra. A cidade – imagem de todo o povo – 
será chamada «O Senhor é a nossa 
justiça», ou seja, O Senhor conseguiu 
infundir em nós a sua justiça. 

Então, as promessas do profeta, 
suscitaram em muitos, a esperança de uma 
intervenção prodigiosa de Deus (uma 
espécie de milagre), para voltar a pôr de pé 
a cidade destruída. Mas ficaram desilu-
didos. De facto, a reconstrução do país foi 
lenta, demorada e exigiu muitos sacrifícios 
e imensa fadiga. 

É verdade que as promessas 
demoraram a realizar-se, mas Deus 
manteve-as, cumpriu-as. 

O rebento de David esperado pelos 
Israelitas – hoje sabemo-lo – foi enviado: é 
Jesus de Nazaré. Com Ele iniciou-se o 
reino da paz e da justiça. É ainda uma 
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pequena árvore que se desenvolve 
lentamente e precisa do nosso empenho e 
da nossa colaboração. 

Por isso, quem se desencoraja, quem 
se rende diante das dificuldades, quem se 
torna intolerante consigo mesmo e com os 
outros, quem pretende obter transforma-
ções radicais e imediatas, não entendeu os 
ritmos de crescimento do reino de Deus. 

O verdadeiro profeta é aquele que 
ajuda a descobrir os sinais do mundo novo 
que nasce, aquele que infunde confiança e 
esperança, que leva a entender que para o 
reino do mal não há futuro, não há mesmo. 
O verdadeiro profeta, é aquele que, mesmo 
nas situações de desespero, sabe indicar 
um caminho para recuperar, para 
reconstruir uma vida que, aos olhos das 
pessoas, pode parecer irremediavelmente 
destruída. 
__________________________________________ 

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

  
Monição:  
 

Como resposta à promessa de Jeremias, o 
Salmo 24 é uma súplica ao Altíssimo, cheia de 
confiança, em que o justo pede a graça de caminhar 
sempre pelo caminho recto. 

É que não basta a iniciativa de Deus para nos 
salvar. Ele quer fazê-lo de mãos dadas connosco. 
  

 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. 
__________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Tes 3, 12 - 4,2) 

 
Monição:  
 

Depois de ter recebido, por intermédio de 
Timóteo, notícias agradáveis sobre a vida espiritual na 
comunidade de Tessalónica, São Paulo manifesta a 
sua alegria, ao tomar conhecimento delas, e faz uma 
súplica: O Senhor vos conceda aumento e 
abundância de caridade uns para com os outros e 
para com todos, como nós temos tido para convosco.  
  

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo ao Tessaloni-
censes 
 

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? Se sabes, mostra-o 
Domingo no Ambão; se não sabes, procura 
formar-te melhor. 
 
Comentário: 
 

O motivo da escolha deste trecho como 
segunda leitura deste Primeiro Domingo do 
Advento, está no facto de que nela se fala 
da «vinda de Jesus, nosso Senhor, com 
todos os santos» e nos é dito também 
como nos devemos preparar para esta 
vinda.  

Dirigindo-se aos cristãos de Tessa-
lónica, Paulo reconhece que eles são muito 
bons, mas pede ao Senhor que os faça 
crescer ainda mais no amor recíproco. Este 
– diz Paulo – é o caminho que leva à 
santidade e é a única maneira de esperar 
de forma vigilante a vinda do Senhor.  

Ora, as palavras do Apóstolo, são 
válidas também para as comunidades de 
hoje que se preparam para acolher o 
Senhor. Acontece que os relacionamentos 
recíprocos são já provavelmente bastante 
bons, mas é sempre possível melhorá-los. 
Talvez haja ainda alguma incompreensão 
a superar, algum desacordo a resolver, 
alguma tensão a atenuar. A procura do 
entendimento com todos, a prática do amor 
recíproco – que Paulo recomenda aos 

Tessalonicenses – não podem ser 
substituídas por nenhuma prática 
devocional – mesmo se boa – com a qual 
nós procuramos preparar para o Natal.  

Na verdade, passa por muito mais que 
isso. 
_________________________________________ 
 

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 começa-
rem 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: 
 

Perante as expressões dramáticas e 
muito explícitas com que inicia o Evangelho 
de hoje, pode-se pensar que Jesus dê 
antecipadamente algumas informações 
acerca do que acontecerá no fim do 
mundo. É assim que o texto foi muitas 
vezes interpretado, não só pelos fanáticos 
das seitas fundamentalistas, mas, no 
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passado, também por algum pregador nas 
nossas igrejas.  

O suceder-se dos factos narrados é 
aterrorizador: sinais no Sol, na Lua e nas 
Estrelas, as forças celestes serão 
subvertidas e a terra é dominada pelo 
fragor terrificante do mar agitado por uma 
medonha tempestade.  

Parece ser o prelúdio ideal para a cena 
dos anjos que com as suas trombetas vêm 
acordar os mortos, e para a aparição, sobre 
as nuvens do céu, do Cristo juiz. Juiz 
severo vindo para pronunciar o veredicto 
inapelável.  

De facto, hoje em dia, o anúncio 
ameaçador do fim do mundo atemoriza 
cada vez menos: perturba psicoló-
gicamente uma ou outra pessoa, mas faz 
sorrir aqueles com quem deveria mexer, 
isto é, levar a reflectir, a aderir.  

Mas se o objectivo de Jesus era meter 
medo, então não teve sucesso. E não teve 
sucesso, porque Jesus não pretende 
assustar, mas obter exactamente o 
contrário. Ele quer libertar do medo, quer 
suscitar alegria e infundir esperança. 
Iremos ver: não ameaça cataclismos, mas 
anuncia um acontecimento feliz.  

Procuremos então entender o 
significado deste trecho difícil, na medida 
em que utiliza uma linguagem que já não é 
a dos nossos dias. Vejamos: 

Para descrever uma grande mudança, 
uma transformação radical do mundo, uma 
intervenção decisiva de Deus, a Bíblia 
costuma usar imagens impressionantes – 
as chamadas imagens apocalípticas – 
muito usadas pelos pregadores e pelos 
escritores no tempo de Jesus.  

Notamos, antes de mais, que os 
elementos mencionados (o Sol, a Lua, as 
Estrelas, as forças celestes, o mar) são os 
mesmos que aparecem no relato da 
criação.  

Na verdade, o Livro do Génesis 
começa com as  palavras: «A terra era 
informe e vazia, as trevas cobriam o 
abismo» (Gn 1, 2). Nenhuma luz, nenhuma 
forma de vida, tudo era desordem e 
obscuridade, até Deus intervir com a Sua 
palavra. Depois aparecem o Sol e a Lua 
para assinalar regularmente os ritmos dos 
dias, das noites, das estações.  

O mar – imaginado pelos antigos como 
um mítico monstro – invadia a terra, mas 
Deus «impôs-lhe um limite, fechando-o 
com comportas e ferrolhos, e disse-lhe: 
“Chegarás até aqui; não mais além; aqui se 
quebrará o orgulho das tuas ondas” (Job 
38,11).  

Ora, foi assim que se passou do caos 
ao cosmos e a terra tornou-se habitável 
para as pessoas, os animais e as plantas.  

No nosso trecho anuncia-se um 
movimento oposto: é descrito um regresso 
ao caos primordial. Diz que as forças que 
mantêm a ordem no universo serão 
perturbadas, e voltar-se-á à situação 
confusa, informe e escura que existia antes 
da criação.  

As imagens apocalípticas usadas por 
Jesus, não se referem a explosões de 
astros, a choques catastróficos de estrelas 
e planetas, mas falam do que acontece nos 
dias de hoje. É o nosso mundo que se torna 
impossível de viver: cometem-se abusos e 
injustiças, existem ódios, violências, 
guerras, condições desumanas, a própria 
natureza é destruída pela exploração sem 
medida dos seus recursos, e até mesmo os 
ritmos dos tempos e das estações 
deixaram de ser regulares.  

Então, angustiadas, as pessoas 
perguntam-se: o que irá acontecer? Onde 
acabaremos?  

Eis o pavor. Diante do mal que ameaça 
e que não conseguem controlar, as 
pessoas assustam-se e tremem: «Os 
homens morrerão de pavor, na expectativa 
do que vai suceder ao universo» – diz o 
Evangelho de hoje.  

É o terror que as pessoas experi-
mentam perante os desastres que 
provocaram com a rejeição de toda a lei 
ética, com o desprezo dos valores mais 
sagrados, com a perda de todos os pontos 
de referência moral.  

Então, perguntam-se: será que a 
história da humanidade está encaminhada 
em direcção a uma inevitável catástrofe? 
Caminha em rota de colisão?  

Não – garante Jesus (e é esta a 
mensagem central do trecho). Na verdade, 
a humanidade caminha em direcção a uma 
nova criação. É que, onde se vislumbram 
sinais de desordem provocada pelo 
pecado, ali podemos esperar a vinda do 
Filho do homem com grande poder e glória. 
A sua força fará nascer do caos um mundo 
novo. Eis a grande novidade!  

Entretanto, o perigo do qual Jesus nos 
quer advertir, é o perigo do medo e o perigo 
do desencorajamento perante o mal. Jesus 
convida a abrir o coração à esperança: o 
mundo dominado pela injustiça, pela 
maldade, pelo egoísmo, pela arrogância 
chegou ao fim e já surgiu um mundo novo.  

Então que fazer enquanto espera-
mos?  

Mesmo se o caos que ainda existe for 
assustador, o discípulo não se deixa 
abater. Não se inclina como as outras 
pessoas quebradas pela angústia, 
atordoadas pelo medo. Pelo contrário: 
ergue-se e levanta a cabeça. Não aguarda 
uma intervenção prodigiosa de Deus, não 
se deixa embalar na esperança vã  de que 

algo possa repentinamente mudar devido a 
uma inesperada coincidência pré-estabe-
lecida pelo Céu.   

Porque o mundo novo pode nascer em 
qualquer situação caótica, basta deixar que 
a palavra de Deus opere, como aconteceu 
no início da criação.  

De facto, quantas pessoas vemos que 
caminham «curvadas», oprimidas pela dor 
e pelas desventuras, encolhidas pelo 
medo? Sim, quantas? Não têm a força para 
erguer a cabeça, porque perderam toda a 
esperança: a esposa abandonada pelo 
marido, os pais desiludidos pelas escolhas 
dos filhos, o profissional arruinado pela 
inveja dos colegas, as pessoas vítimas do 
ódio e da violência, quem se sente à mercê 
dos seus próprios instintos… enfim, tantos,  
tantos, tantos. 

Mas o Evangelho de hoje convida toda 
a gente a «levantar a cabeça». Não existe 
caos do qual Deus não possa fazer um 
mundo novo e maravilhoso.  

Este mundo novo nasce no próprio 
instante em que se permite a Deus que 
realize o seu Advento na nossa vida. Está 
tudo nas nossas mãos.  

Diante das forças do mal que parecem 
sempre levar a melhor, para além do 
desencorajamento, há o perigo da fuga, da 
procura de paliativos, das soluções falsas.  

Lucas – que tem talvez na mira o 
comportamento de alguns cristãos das 
suas comunidades – enumera-os 
cruelmente. Refere antes de mais as 
borgas e as bebedeiras. São o símbolo de 
toda a devassidão, de todas as evasões e 
dissipações mediante as quais procuramos 
anestesiar as desilusões e os fracassos.  

Estas evasões são como uma 
armadilha, onde muitas pessoas caem, 
ficam emaranhadas e já não  conseguem ir 
ao encontro do Senhor que vem.  

Então, como permanecer acordados, 
atentos, prontos a perceber o momento e o 
lugar em que o Senhor vem? Cuidado, 
porque é muito fácil confundir-se, enganar-
-se, isto é,  esperá-lo lá onde Ele não chega 
e  –  ao contrário  –  barrar-lhe a estrada 
por onde Ele deseja entrar (nos nossos 
maus hábitos, no nosso apego aos bens 
deste mundo, nos nossos projectos de 
grandeza…) Cuidado!  

Há só uma forma de permanecermos 
vigilantes: orar. Sim, orar. A oração – diz 
Jesus – terá dois efeitos: dará a força para 
«livrar-nos de tudo o que vai acontecer», 
ou seja, fará com que vejamos com o olhar 
de Deus todos os acontecimentos e 
impedirá que sejamos apanhados pelo 
medo. Nada nos assustará porque 
saberemos ver em cada acontecimento – 
alegre, triste e até mesmo dramático – o 
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Senhor que vem para nos fazer crescer, 
amadurecer, para nos aproximar Dele.  

A oração permitirá também que nos 
mantenhamos de pé, isto é, que 
esperemos sem temor o Filho do homem. 
Fará com que estejamos prontos para o 
acolher e para partir com Ele em direcção 
àqueles espaços de liberdade a que Ele 
nos quer conduzir.  

É a oração que liberta da mentalidade 
corrupta deste mundo, que faz saborear e 
apreciar o juízo de Deus sobre a história e 
que aproxima o homem dos seus irmãos e 
do seu Criador. 
_________________________________________ 

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.  
_________________________________________ 

Oração Universal 

(outra versão) 
 

1 – Para  que visite e defenda sempre a sua Igreja 
santa, e dê novo vigor à sua fé,  

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 promoção do bem comum,  

oremos ao Senhor. 
 

5 – Para que dê a liberdade a todos os oprimidos        
       e nos livre de toda a adversidade,  

oremos ao Senhor. 
 

6 – Para que nos encontre vigilantes no dia da sua 
vinda, e alegres no testemunho do Evangelho,  

oremos ao Senhor. 
__________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 03 – S. Francisco Xavier (Presbítero e    

                          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);       
Dia 06 – S. Nicolau (Bispo); 

Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da   

                  Igreja);       
Dia 08 – Imaculada Conceição da      
              Virgem Santa Maria. 
__________________________________________ 

O mundo em que 

vivemos 

 

Temos consciência da nossa falta de 
liberdade e de segurança. Fazemos 
plenamente nossas as palavras de São 
Paulo: «Eu não faço todo o bem que quero 
e faço algum mal que não quero.» 

Encontramos sinais claros da actuação 
do demónio no mundo:  

–  A cultura da morte (aborto, eutanásia 
e guerras), imposta como atitude racional;  

–  Uma profunda e inconsolável tristeza 
e falta de esperança no futuro, apesar dos 
clubes de riso, como terapia. Por isso as 
pessoas criaram o hábito de olhar apenas 
para o dia de hoje, vendo as pessoas e o 
mundo por um prisma materialista.  

– A desunião entre as pessoas e 
nações, soprada por uma ambição 
desmedida de bens materiais. Para além 
da nossa fragilidade pessoal, oprimem-nos 
tantas estruturas de pecado que nos 
empurram violentamente para ele, tantos 
maus exemplos e aliciamento dos que 
vivem connosco, para que os imitemos no 
seu descaminho. 

Confiamos plenamente no Senhor, 
para vencer estas dificuldades que nos 
impedem de preparar a vinda do Senhor. 
_________________________________________

O Senhor virá 

libertar-nos 

 

Enquanto em muitas regiões da terra 
se vive com fervor e heroísmo a fidelidade 
a Cristo, deixámos que o paganismo se 
voltasse a implantar no nosso meio. 

Para muitos, o modo de pensar já não 
é cristão: põem-se de lado valores naturais, 
como a vida, a honestidade nos negócios, 
o respeito pelas pessoas e a honestidade 
de costumes. 

Esta situação é fortificada por duas 
realidades: apresentam-se os vícios como 
sinais de progresso, de evolução; e os que 
antes eram cristãos já não se aproximam 
para ouvir as verdades do Evangelho. 

Mas o Senhor virá libertar-nos. 
_________________________________________ 

 

Uma nova 

Evangelização 
 

Uma Nova Evangelização sim. Por 
isso, São João Paulo II, falava-nos dela. 
Par além da verdade de sempre, temos 
necessidade de: 

– Novos púlpitos. Já não se encon-
tram exclusivamente nas igrejas. São a 
praça pública, os cafés, o mundo do 
trabalho e o do divertimento.  

– Testemunho. As pessoas deixaram 
de ser sensíveis aos discursos eloquentes. 
Querem testemunhos de vida. Lançam-nos 
um desafio constante: «Mostrai-nos com as 
vossas vidas que Cristo vive!» Pedem-nos, 
sobretudo, testemunhos de Amor, de 
caridade. 

– Nova linguagem. Mantendo heróica 
fidelidade à doutrina de sempre, temos de 
procurar novos modos de expressão, para 
que sejamos entendidos. 
_________________________________________ 

A Salvação de Cristo 

passa por nós 
 

A promessa do Senhor vai cumprir-se, 
como nos anuncia o profeta Jeremias. 

Mas o Senhor pede-nos uma porta 
aberta para entrar no mundo e realizar as 
maravilhas do Seu Amor: a porta do nosso 
coração, as nossas vidas. 

Temos de reconquistar a própria 
liberdade e ajudar os outros a fazê-lo, pela 
meditação da Palavra de Deus e obras de 
salvação. 

Por isso, o tempo do Advento é, 
fundamentalmente, um chamamento à 
conversão pessoal e ao apostolado 
pessoal. Muitas pessoas precisam ser 
ajudadas, uma a uma, a caminhar ao 
encontro de Jesus Cristo, presente na Sua 
Palavra e nos Sacramentos. 

Não nos deixemos intimidar pelas 
dificuldades com que nos enfrentamos. As 
dos primeiros cristãos não foram menores. 
E, para além do mais, encontravam um 
obstáculo que parecia intransponível: não 
podiam declarar a sua condição de 
cristãos, porque isso podia custar-lhes a 
vida. E, no entanto, em poucos anos, 
deram à luz, com lágrimas e sangue de 
martírio, o mundo novo que nos legaram. 
_________________________________________ 
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As nossas 

interrogações 

 
Ao começar mais um Advento, em que 

se concretiza, sinceramente, a nossa 
esperança?  

Melhor mesa? Mais prazer? Mais 
dinheiro? Ou santidade pessoal com todas 
as suas exigências? 

Que esforços concretos estamos 
dispostos a fazer, para nos convertermos e 
ajudarmos os outros? 

Tempo de Advento, é tempo de 
conversão. Aproveitemo-lo. 
_________________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Urbano VIII”  

(1623  –  1644) 
 

Complemento de informação sobre este 

Papa, iniciada no Jornal n.º 514 

de 22-07-2018 e que ficou inacabada 

 

Quando ascendeu ao trono pontifício, 
adoptou o nome de Urbano VIII, adquirindo 
durante o seu papado uma certa astúcia 
política. 

Nascido no seio de uma família nobre 
florentina (03-04-1558 – 29-07-1644), 
Maffeo Barberini era filho dos comerciantes 
Camila Barbadori e António Barberini. 
Estudou no Colégio jesuíta de Florença, 
passou posteriormente para o romano, 
doutorando-se em Direito na Universidade 
de Pisa.  

Homem culto e amigo das letras, foi 
autor de vários poemas e favoreceu as 
ciências e as artes.  

Foi constituído abreviador no ano de 
1588 e protonotário em 1593, tornando-se 
6 anos mais tarde em clérigo da Câmara 
Apostólica. 

Em 1606, foi ordenado cardeal pelo 
Papa Paulo V e no ano seguinte tornou-se 
protector do reino da Escócia e consequen-
temente arcebispo de Espoleto em 1608. 

Sucessor do Papa Gregório XV, foi 
eleito para a cadeira de Pedro no dia 6 de 
Agosto de 1623, tendo exercido, anterior-
mente, os cargos de governador de Fano 
(1592), de núncio pontifício em França 
(1604) e de arcebispo de Nazaré. Quando 
ascendeu ao trono pontifício, adoptou o 
nome de Urbano VIII, adquirindo durante o 
seu papado uma certa astúcia política. 

Ao longo do seu pontificado, verificou-      
-se algo comum aos restantes papados, ou 
seja, a prática de favoritismo, através da 

concessão de elevados cargos temporais e 
eclesiásticos à sua família, permitindo a 
sua interferência nas questões da Igreja. 
Assistiu-se também a uma centralização do 
poder e a uma gratificação dos cardeais 
com títulos e honras. 

O seu pontificado cobriu 21 anos de 
Guerra dos Trinta Anos, dando mostras do 
declínio do poder político papal.  

Urbano VIII pretendia continuar com a 
reforma da Igreja indo ao encontro das 
decisões do Concílio de Trento, 
incentivando o missionarismo. 

                                        (continua...) 
__________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 

 
(...continuação) 
 

O Pe. Sebastião Pinto da Rocha, da 
Companhia de Jesus, é a quarta 
testemunha especialmente qualificada que 
deixou documentos inéditos e publicados 
sobre a vida espiritual de D. Sílvia que 
individuam o seu carisma distintivo e não 
foram integrados no processo informativo.  

Trata-se de oito cartas dirigidas a D. 
Sílvia (uma em 1924, uma 1944, seis em 
1950) e uma dirigida a seu cunhado             
D. José de Lencastre, em 1951, e de um 
artigo publicado em 1951, após a sua 
morte – «A grande apóstola de Portugal», 
no Mensageiro do Coração de Jesus, 
Braga, n. 180 (1951), pp. 77-80 –  
parcialmente integrado no livro “Em 
Memória de D. Sílvia Cardoso Ferreira da 
Silva”, publicado pela Câmara Municipal de 
Paços de Ferreira em Agosto de 1951. 

Neles faremos ressaltar o retrato 
místico da Venerável.  

Das cartas dirigidas a D. Sílvia, em 
datas muito distantes, a primeira 
documenta a aproximação e contacto 
apostólico entre os dois, em 1924, e a 
segunda, o conhecimento íntimo do seu 
itinerário espiritual, no auge da realização 
da sua «Obra do Amor», na Quinta do 
Bosque, precisamente quando já se 
anunciava a grande prova da sua 
substituição no encargo de a dirigir, em 
1944. As restantes seis são todas do ano 
1950, após a declaração da doença grave 
que a levaria à morte, nesse ano; e revelam 
uma solicitude pastoral e veneração 
pessoal verdadeiramente invulgares. 

                                               (continua...) 
__________________________________________ 

 Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (32) 
por José Carlos Bermejo 

_____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
______________________________________ 

______________________________ 
______________________ 

____________ 

 
 

A chave da escuta 

 

Uma vez, uma aluna de curso de 
escuta do Centro de Humanización de la 
Salud contou-me: «Fazemos oficinas de 
escuta. Quando me perguntam o que é a 
escuta, eu respondo: o fogo, a roda. Uma 
das invenções mais importantes do homem 
para transformar o mundo fazendo milagres. 
Tem tanto poder que só se descobre 
experimentando-a: tanto faz que seja 
escutando ou ser-se escutado.» 

 

O que tem a escuta 
 

(... continuação)  
 

A escuta tem o poder de arrancar para 
a luz a vida que enterrámos nas trevas do 
medo de sermos julgados. A escuta liberta 
da solidão emocional em que vamos 
morrendo quando não somos capazes de 
partilhar o que perturba o nosso coração.  
A escuta ilumina as veredas escuras que 
fomos construindo com os nossos 
pensamentos irracionais, dando com eles 
alimento aos sentimentos que tanto nos 
fazem sofrer secretamente. A escuta faz 
com que se dilatem os pulmões de quem já 
estava a afogar-se na sua própria 
respiração contida.  A escuta relaxa os 
músculos da rigidez de lógicas incapazes 
de nos  inocularem paz na alma. 

A escuta é a lanterna que permite 
iluminar a pedra em que podemos tropeçar 
ou em que já tropeçámos e queremos 
retirar do caminho. A escuta é aquele 
unguento que alivia as durezas geradas ao 
longo do tempo em zonas não acariciadas.  
A escuta é o óleo que unta o mecanismo 
da relação quando sentimos vergonha da 
nossa história.  A escuta é o pincel que 
restitui a cor ao quadro da nossa vida que 
já voltara ao preto e branco, A escuta é 
aquela varinha de condão que dá o toque 
de magia entre duas pessoas que são 
capazes de se encontrarem intimamente e 
gerar saúde. 

                                      (continua...) 
__________________________________________ 

És insubstituível  (72) 
 

Tu fazes a limpeza do teu escritório, ou 
do teu sector de trabalho, da tua carteira, 
da tua casa, mas não fazes uma limpeza a 
tudo o que perturba a tua alma. Tu não 
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desligas a tua mente, não geres os teus 
pensamentos e costumas fazer o funeral 
mesmo antes de alguém morrer.  

O que é que isso significa? Significa 
sofrer por antecipação, viver problemas 
que ainda não aconteceram e que até 
podem nunca acontecer. 
__________________________________________ 

Papa Francisco 
(Homilias) 

 
Uma boa homilia dominical deve ter o 

sabor desse vinho novo que restaura o 
coração do pregador ao mesmo tempo que 
os dos ouvintes. 

(Homilia dominical na América Latina.  
19 de Janeiro de 2005) 

__________________________________________ 

A Bíblia 
Jesus de Nazaré:  

o fundador do cristianismo 
 

Jesus de Nazaré funda o cristianismo. 
É contemporâneo de Herodes Antipas, o 
responsável pela Galileia mediterrânica. O 
seu rápido sucesso explica-se historica-
mente por este contexto. 

__________________________________________ 

Sabias que… 
 

Linguagem «apocaliptica» 
 

Os textos que vamos ler hoje estão 
escritos numa linguagem «apocalíptica»; 
uma palavra 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. 
 

 

Enamorar-se   

(de Jesus Cristo) 
 

Quem se enamorou sabe que nos 
pensamentos, nos sonhos, nas fantasias, 
nas conversas, está sempre presente a 
pessoa amada. Tudo é tédio, aborreci-
mento, monotonia, sempre que “ela” não 
está presente.  

Torna-se para nós a “única” e 
procurámo-la em todo o lado. 

Parece-nos impossível amar sem 
sermos amados. 

Acreditar em Cristo significa enamorar-
-se d’Ele e descobrir que o seu amor por 
nós existe desde sempre e nunca nos 
atraiçoa, não nos abandona nem mesmo 
nos momentos mais difíceis,  nem mesmo 
quando o nosso amor «arrefece». 

Podemos ser amigos, simpatizantes, 
admiradores de Jesus de Nazaré.  
Podemo-nos limitar a considerá-l’O o maior 
dos sábios, o mais santo dos homens, o 
mais recto dos justos. Não é suficiente. O 
enamoramento é uma outra coisa: é deixar-
-se enredar nos seus sonhos e partilhar as 
suas escolhas, é abandonar-se nos seus 
braços, acreditar nas suas promessas, 
colocar nele todas as esperanças e 
expectativas. 

«Sei em quem pus a minha confiança» 
–  escreve Paulo ao amigo Timóteo (2 Tm 
1, 12). E não teme desmentidos porque 
conhece aquele a quem se entregou. 

Talvez não estejamos ainda 
enamorados de Cristo:  temos medo de 
arriscar a vida com base na sua proposta. 
Acreditamos nos valores que Ele assegura, 
arriscamos – sem dúvida – algo, mas não 
tudo, porque nos aflige a dúvida, 
atormenta-nos o medo de podermos até 
mesmo vir a perder o que está em jogo. 

Não confiamos completamente porque 
ainda não O conhecemos profundamente. 
________________________________________ 

 

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 
expressões como: «Estai despertos», 
«Vigiai», «Estai atentos à vinda do 
Senhor». 

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

coração não se endureça. Abrir os olhos 
para que se dêem conta do 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. 

Vive o Advento com verdade. 
__________________________________________ 

A caminho do fim ... 
 

Os dias vão passando. Vai-se 
aproximando o fim do ano. Isto deve levar-
-nos a pensar que o nosso último destino 
não pode ser este mundo cá de baixo. 
Somos peregrinos neste mundo; somos 
cidadãos de outra pátria, para a qual 
caminhamos e na qual moraremos 
definitivamente. Há uma estrela no nosso 
caminho e essa estrela é que deve guiar-     
-nos não só para a pátria definitiva, mas 
para seguirmos o rumo certo enquanto 
peregrinamos. Enquanto caminhamos 
devemos construir um mundo novo, 
antecipação do Reino de Deus que há-de 
vir, e que será um reino de justiça, de 
verdade e de amor. Da nossa vida terrena, 
semeada de justiça e de amor, surgirá o 
mundo novo., transburdante de felicidade e 
de paz. Somos caminhantes, somos 
peregrinos: deixemos um rasto de verdade 
e de bem. 
__________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Da Paróquia de Eiríz: 

–  Miguel Pacheco, dia 5 de Dezem-
bro (quarta-feira); 

– Rosa Armanda, dia 7 de Dezembro 
(sexta-feira). 
 

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 

de Ferreira 
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– Adelino Sousa, dia 4 de Dezembro 
(terça-feira); 

– Eulália Gonçalves, dia 7 de 
Dezembro (sexta-feira). 

À Eulália, à Rosa, ao Adelino e ao 
Miguel, o Jornal do Leitor deseja-vos as 
maiores felicidades. 

__________________________________________ 

 

H u m o r 

  
De que religião és? 
 

São Pedro recebe três homens à porta 
do céu. Pergunta ele ao primeiro: 

– De que religião és? 
O homem informa: 
– Sou Budista. 
Informa São Pedro: 
– Segue sempre e entra na porta n.º 8. 

Não faças barulho ao passar na porta n.º 5. 
A seguir pergunta ao segundo: 
– De que religião és? 
O homem responde: 
– Sou muçulmano. 
Informa São Pedro: 
– Porta n.º 10 e não faças barulho ao 

passar na porta n.º 5. 
Entra o terceiro homem, e São Pedro 

pergunta-lhe: 
– E tu, de que religião és? 
– Sou judeu, responde o homem. 
Informa São Pedro: 
– Porta n.º 7 e não faças barulho ao 

passar na porta n.º 5. 
Intrigado, pergunta o homem: 
– São Pedro, reparei que também disse 

isso aos outros. Mas há algum problema 
com a porta n.º 5? 

Explica São Pedro. 

– Ah, não,... é que estão lá os católicos 
e eles julgam que são os únicos que estão 
aqui! 
_________________________________________ 

A caminho do Natal 
 

Para cumprir a missão de «espalhar 
por toda a parte o conhecimento de Cristo, 
como um perfume» (2 Cor 2, 14), a Igreja 
dividiu o ano em partes – chamadas 
“tempos litúrgicos” – onde cada uma destas 
partes tem como referência uma grande 
festa. 

Desta forma o ano é marcado por uma 
sucessão de festas que têm como 
finalidade levar-nos a contemplar, um por 
um, todos os aspectos do mistério de 
Cristo: «da Incarnação e Nascimento à 
Ascensão, ao Pentecostes, à expectativa 
da feliz esperança e da vinda do Senhor». 

Neste Tempo do Advento, vamos a 
caminho da Incarnação e Nascimento de 
Jesus (Festa do Natal). 
__________________________________________ 

Leccionário 
 

Para as Leituras nas Missas, tomam-se 
os Leccionários dominical «Advento – Ano 
‘C’; ferial (Advento – IV)». 
__________________________________________ 
 

Evangelho de Lucas 
 

Durante o ciclo “C” a comunidade cristã 
lê, escuta e medita o Evangelho de Lucas. 

As características principais deste 
Evangelho encontram-se distribuídas nos 
domingos do ciclo litúrgico. 

Assim, ao longo deste Tempo do 
Advento, o Jornal do Leitor escreverá sobre 
quem foi o autor deste Evangelho, qual o 

seu método de trabalho e sobre as suas 
várias características. 
__________________________________________ 

A Fechar 
 

REFLEXÃO    –   “Sim” e “Não” 
 

As palavras mais antigas e mais curtas 
– sim e não –  são as que merecem mais 
reflexão. 

                                                 (Pitágoras) 
__________________________________________ 
 

Coroa do Advento 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável José Meireles    Fernanda Olinda    

Avisos Sara Pinto    Graça Coelho    

Admonição         

1.ª Leitura Luís Miguel Raquel Silva  Isabel Matos Martinho Matos Rosa Armanda  Conceição Andrad 

2.ª Lei tura Ermelinda Pinh.º Solange Sousa (Em laboração) Eulália Gonçalv Carla Sousa Marta Pinheiro (Em laboração) Helena Moreira 

Oraç.  Fiéis Sara Pinto Jorge David  Ricardo Brito Graça Coelho Lúcia Gomes  Manue Pereira 

Ação Graças         

Suplente José Meireles    Fernanda Olinda    

 


