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informação 

 
Esta é a terceira Edição do Jornal do 

Leitor, apresentada no sistema “Online”. 
Também pode ser impresso sempre que se 
desejar. 

Localização (sait) para consultar o 
Jornal ou imprimi-lo: 

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

Apesar da mudança verificada, o Jornal 
do Leitor continuará a chegar junto dos 
leitores, todas as semanas. 
__________________________________________ 
 

Ser Leitor é ser...(32) 

       
 Leitor: se nas edições anteriores, 

falavamos de dezasseis recomendações, 
hoje vamos falar de igual número, mas de 
proibições. 

 

1 – Não vás ler sem preparação prévia 
da Leitura; 

2 – Não te dirijas ao ambão enquanto 
se realiza outra acção (se canta, ou se 
recita uma oração); 

3 – Não te dirijas ao ambão com pressa 
ou atabalhoadamente; 

4 – Não comeces a leitura sem que 
haja silêncio; 

5 – Não tenhas uma postura, nem 
rígida, nem tímida; 

6 – Não leias com as mãos nos bolsos 
ou com as pernas cruzadas; 

7 – Não leias por uma folha, revista ou 
jornal, em vez do Leccionário; 

8 – Não leias a admonição juntamente 
com a Leitura; 

9 – Não unas o título com o texto da 
Leitura; 

10 – Não unas a aclamação final com 
o texto da Leitura; 

11 – Não leias com afectação 
(vaidade), ou displicência (indolência);  

12 – Não leias depressa; 
13 – Não comas as sílabas, sobretudo 

no fim das palavras; 
14 – Não baixes demasiado a voz no 

fim da frase; 
15 – Não leias com a boca encostada 

ao microfone; 
16 – Não baixes a cabeça durante a 

leitura. 
 

Se respeitares, Leitor, rigorosamente 
estas “regras proibitivas”, tem a certeza de 
que estarás perto de ser um bom leitor. 
_________________________________ 
 

Poucos detalhes não 

podem bastar 
 

Quando nos enamoramos de alguém 
experimentamos uma necessidade incon-
tível de saber tudo sobre essa pessoa. Não 
nos basta saber o nome e a idade, 
queremos conhecer a sua história, os seus 
gostos,  as suas paixões, as suas convic-
ções religiosas, os ideais pelos quais luta, 
os valores em que acredita, os seus 
projectos e também os seus limites, as 
suas fraquezas.  

De Jesus, provavelmente, estamos 
convencidos de já conhecer tudo: 
recordamos que nasceu em Belém e viveu 
em Nazaré, que os seus pais se chamavam 
Maria e José, que era amigo de Madalena 
e que morreu no Calvário. Recordamo-lo 
ainda de alguma frase sua e de uma ou 
outra parábola. E é tudo. 

Aprendemos algumas noções neces-
sárias para sermos admitidos à primeira 
Comunhão e ao Crisma, da mesma forma 
que aprendemos o estritamente necessário 
acerca de César Augusto e Carlos Magno 
para passar no exame. 

Se para nós isto é suficiente, então não 
estamos enamorados, e o Baptista poderia 
repetir ainda hoje: «No meio de vós está 
quem  vós não conheceis» (Jo 1, 26). 
__________________________________________ 
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II Dom. do Advento 
 

O tempo de Advento é um tempo de 
graça. Tempo em que amorosamente Deus 
nos visita e nos convida a abrirmos a porta 
da nossa vida. Tempo de saborear a 
beleza de um Deus feito Homem e o 
compromisso para preparar espaços 
dignos de Deus.  

Deus envia os seus mensageiros para 
despertarem o nosso coração para o mais 
belo acontecimento: o encontro com Cristo. 
É algo maravilhoso! Algo de radicalmente 
novo! 

Deixar as vestes de luto. Envolver-se 
no manto de Justiça. Revestir-se da beleza 
da glória que vem de Deus. Levantar-se e 
ver as maravilhas que Deus opera. Sentir-        
-se feliz porque Deus não se esquece de 
seus filhos e vem ao seu encontro. Deixar 
que Deus leve a bom termo a obra que 
começou em nós.  

Tudo ao alcance da nossa conversão, 
da sabedoria no acolhimento de Cristo, na 
disponibilidade das suas propostas. 
__________________________________________ 

introdução 
 

As estatísticas dizem que 98% das 
mulheres não gosta de como se vê e tenta 
de todas as formas melhorar a própria 
imagem: submetem-se a rigorosas dietas, 
fazem ginástica aeróbica, recorrem à 
cirurgia estética, escolhendo uma nova 
silhueta. Ora, os antigos –  para quem o 
nome formava um todo com a pessoa – 
teriam definido estes esforços como 
procura de dar a si mesmos um nome 
novo, tentativas de refazer-se o nome. 

Deus gosta de mudar sinais e nome às 
pessoas, às cidades, aos povos. Chamou 
Abraão, Sara, Jacob, Simão e deu-lhes um 
nome novo. Transformou Jerusalém – a 
cidade em ruínas, «a escrava», «a viúva 
triste e murcha» –  numa cidade chamada 
«Formosa», «Jóia», «Paz da justiça e 
glória da piedade». 

Nós talvez nos sintamos irreme-
diavelmente acorrentados a um nome que 
sabemos merecer, mesmo se nunca 
ninguém nos chamou por ele: «Alcooli-
zado», «Toxicodependente», «Escravo do 
jogo», «Corrupto sexual», «Infiel», 
«Desonesto», «Violento»... É a condição 
infeliz da qual Deus nos quer libertar. Ele 
vem para nos revelar o nome com que nos 
chama desde toda a eternidade. 

Com que nome poderemos indicar a 
nossa nação, a nossa comunidade cristã, a 
nossa família? Iremos chamá-las lugar de 
paz, de partilha, de justiça, de fraternidade, 

ou aguardamos que o Senhor as visite e 
lhes dê um nome novo? 

Dando ao homem a liberdade, Deus 
correu um grande risco: colocou-se na 
condição e na eventualidade de ver o seu 
amor recusado. Mas se decidiu jogar este 
jogo, então é difícil imaginar que saia a 
perder. Deus nunca sai a perder! Por isso, 
um dia, chamará cada pessoa com o nome 
novo que o seu amor terá indicado. 
__________________________________________ 

1.ª Leitura (Bar 5, 1-9) 

 

Monição:  
 

Deus vem aos seus filhos. Este acontecimento 
festivo é único. Temos de nos vestir com a justiça, 
com a paz, com a piedade e a misericórdia. 
  

Leitura: 
 

 Leitura do Livro de Baruc 
 

1Jerusalém, deixa a tua veste de luto 
e aflição e reveste para sempre a beleza 
da glória que vem de Deus. 2Cobre-te 
com o manto da justiça que vem de 
Deus e coloca sobre a cabeça o diadema 
da glória do Eterno. 3Deus vai mostrar o 
teu esplendor a toda a criatura que há 
debaixo do céu; 4Deus te dará para 
sempre este nome: «Paz da justiça e 
glória da piedade». 5Levanta-te, 
Jerusalém, sobe ao alto e olha para o 
Oriente: vê os teus filhos reunidos 
desde o Poente ao Nascente, por ordem 
do Deus Santo, felizes por Deus Se ter 
lembrado deles. 6Tinham-te deixado, 
caminhando a pé, levados pelos 
inimigos; mas agora é Deus que os 
reconduz a ti, trazidos em triunfo, como 
filhos de reis. 7Deus decidiu abater 
todos os altos montes e as colinas 
seculares e encher os vales, para se 
aplanar a terra, a fim de que Israel possa 
caminhar em segurança, na glória de 
Deus. 8Também os bosques e todas as 
árvores aromáticas darão sombra a 
Israel, por ordem de Deus, 9porque Deus 
conduzirá Israel na alegria, à luz da sua 
glória, com a misericórdia e a justiça 
que d’Ele procedem. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura exige de ti, Leitor, um 
semblante alegre, airoso, leve, não um 
semblante pesado. 

Deves captar o ritmo do texto que cria a 
impressão de um certo baloiçar das frases, tais 
como: deixa a veste de luto... reveste a beleza 
da glória...; cobre-te com o manto da justiça... 
coloca o diadema...  

A pontuação deixa-se comandar pelo 
respeito do paralelismo imposto. 

Faz a devida preparação. 
 

Comentário: 
 

Em Israel, a esposa que perdia o 
marido ou um filho vestia as roupas do luto, 
cobria a cabeça com um véu. Abatida pela 
dor sentava-se no chão, não preparava o 
comer, não se lavava e não se ungia com 
perfumes. Assim manifestava o seu 
desespero. 

A Leitura compara a cidade de 
Jerusalém a uma viúva triste, a quem, com 
violência brutal, foram arrancados os filhos 
dos seus braços: senta-se desconsolada, 
coberta pelo vestido do luto e recusa 
qualquer palavra de conforto. 

Esta é uma referência a um dos mais 
dramáticos acontecimentos da história de 
Israel: a destruição da cidade santa, a 
devastação do seu território e a deportação 
dos seus habitantes. Como uma mãe, 
Jerusalém viu os seus filhos afastarem-se 
acorrentados, empurrados por soldados 
cruéis. Estava convencida de que nunca 
mais os voltaria a ver. 

Passam muitos anos – cinquenta, 
talvez – e um dia Deus faz despontar de 
entre os exilados um profeta encarregue de 
levar uma mensagem de alegria àquela 
que chegou a ser «importante entre as 
nações e como uma princesa dominava as 
províncias» e que agora «não é mais que 
uma viúva» (Lm 1, 1). 

Diz-lhe; Jerusalém, terminou o teu luto! 
Depõe as roupas esfarrapadas, envolve-te 
num manto resplandecente, o Senhor está 
prestes a colocar sobre a tua cabeça um 
diadema de glória. 

Nunca se tinha visto uma velha murcha 
rejuvenescer e voltar a ser uma rapariga 
estupenda e encantadora. E, no entanto, é 
isto que irá acontecer a Jerusalém – diz o 
profeta – e sobre ela resplandecerá a 
beleza da glória que vem de Deus. 

Note-se bem: não a glória que nós 
pensamos poder dar a Deus (como se Ele 
precisasse dos nossos aplausos), mas a 
glória que vem dele. É a manifestação do 
seu amor mediante a sua intervenção em 
nosso favor. Esta é a sua glória: a vida do 
homem. 

A transformação do luto em alegria – 
diz Baruc – estará à vista de toda a gente. 
Deus manifestará o esplendor da 
Jerusalém renovada «a toda a criatura que 
há debaixo do céu» e este será o sinal de 
que nada é impossível ao seu amor. 

Oséias – o profeta que em primeiro 
lugar utilizou a imagem de Israel como 
noiva do Senhor – aludia a outro prodígio. 
Deus – dizia – estabelecerá um novo 
noivado com Israel, a adúltera, cancelará 
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completamente o seu passado e, com o 
seu amor, chegará ao ponto de lhe dar 
novamente a sua virgindade (Os 2, 21-22). 

Como sinal da transformação que 
sofreu, Jerusalém recebe nomes novos: é 
chamada Paz da justiça e glória da 
piedade. 

Para um semita o nome não é apenas 
uma simples designação convencional, 
está sempre intimamente ligado à pessoa, 
identifica-se até mesmo com quem o 
utiliza. Fazer um recenseamento significa 
subjugar quem é registado (2 Sm 24), 
mudar o nome indica a atribuição de uma 
nova personalidade (Gn 17, 5).  

Jerusalém recebe nomes novos que 
indicam o seu destino: tornar-se-á o lugar 
onde reinará a verdadeira paz, não a paz 
aparente que é apenas opressão 
legalizada, mas a paz que é fruto da justiça, 
ou seja, da realização do projecto de Deus. 
Será «glória da piedade» porque a sua 
fama não virá do prestígio político ou dos 
sucessos militares, mas da sua piedade, da 
sua fidelidade ao seu Deus. 

Baruc continua: Jerusalém, não 
continues sentada no pó da terra, corre 
veloz até ao cimo do monte, dirige o olhar 
para Oriente e contempla os teus filhos que 
regressam. Viste-os afastarem-se a pé, 
humilhados e sob os golpes dos inimigos, 
e agora regressam triunfantes; são 
acompanhados por aqueles que os 
torturavam e que agora lhes prestam 
honras. 

É o milagre operado pelo Senhor. Deus 
decidiu aplanar cada monte e preencher 
cada vale de modo que os Israelitas 
possam regressar à sua mãe, sem fadiga. 
Também as árvores que produzem resinas 
odorosas curvam os seus ramos para dar 
sombra e para proteger dos raios do Sol o 
grupo de deportados que regressa. É o 
próprio Deus quem os guia, como tinha 
feito com os seus pais quando saíam do 
Egipto. 

A leitura é um convite à alegria e à 
esperança porque o Senhor «decidiu 
abater todos os altos montes e as colinas 
seculares e encher os vales, para se 
aplanar a terra». Decidiu, tomou uma 
opção irrevogável. Não descansará 
enquanto não tiver abatido todos os 
montes, nivelado todas as colinas, visitado 
todos os abismos. 
__________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
 

Monição: 
 

Aquela semente levada, por entre sofrimento e 
lágrimas, na aventura da doação e do cair na terra, 
ressurgirá em abundantes frutos. 

 
Refrão: 
 

GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O     
       SENHOR: 
POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 
  

Ou: 
 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS EM FAVOR    
       DO SEU POVO. 

  
Quando o Senhor fez regressar os cativos de        
       Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
  
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
  
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
  
À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 

__________________________________________ 

2.ª Leitura (Filp 1, 4-6.8-11) 

 

Monição:  
 

Aquele que começou tão maravilhosa obra em 
cada um de nós, possa com a nossa adesão ao 
evangelho, levá-la a bom termo. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 4Em todas as minhas 
orações, peço sempre com alegria por 
todos vós, 5recordando-me da parte que 
tomastes na causa do Evangelho, desde 
o primeiro dia até ao presente. 6Tenho 
plena confiança de que Aquele que 
começou em vós tão boa obra há-de 
levá-la a bom termo até ao dia de Cristo 
Jesus. 8Deus é testemunha de que vos 
amo a todos no coração de Cristo 
Jesus. 9Por isso Lhe peço que a vossa 
caridade cresça cada vez mais em 
ciência e discernimento, 10para que 
possais distinguir o que é melhor e vos 
torneis puros e irrepreensíveis para o 
dia de Cristo, 11na plenitude dos frutos 
de justiça que se obtêm por Jesus 
Cristo, para louvor e glória de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta segunda Leitura, não sendo de todo difícil, 
exige, no entanto de ti, Leitor, uma preparação atenta, 
exigindo também uma respiração cuidada, já que tem 

frases muito longas. Exercita bem a Leitura e exercita 
uma ou outra palavra que notes mais complicada. 

 

Comentário: 
 

Quando nos encontramos em 
situações difíceis dirigimo-nos a Deus e 
suplicamos-lhe que nos conceda aquilo de 
que necessitamos. 

Os Israelitas não rezam assim; eles 
iniciam sempre as suas invocações com 
uma «bênção» na qual enumeram os 
motivos de louvor e de agradecimento ao 
Senhor; só depois lhe apresentam os seus 
pedidos. Dizem, por exemplo: «Bendito és 
tu Senhor que tens piedade pela dor do 
homem... É que eu estou a sofrer...» 

O trecho da carta aos Filipenses de 
onde é tirada a nossa leitura é o exemplo 
de uma destas orações judaicas composta 
por duas partes. 

Na primeira, Paulo dá graças a Deus. 
«Abençoa-o» por tudo aquilo que realizou 
na comunidade de Filipos, a primeira co-
munidade cristã da Europa. Esta – diz 
Paulo – é muito generosa, ajudou também 
economicamente os anunciadores do 
Evangelho, conduz uma vida íntegra e 
enche de satisfação e de alegria o seu 
coração de apóstolo. 

Antes de dirigir a Deus a súplica, não 
pode deixar de expressar a sua própria 
comoção interior diante de uma 
generosidade de graças tão abundante. 
Ele declara o próprio afecto àqueles que 
lhe são tão queridos no amor que vem do 
próprio «coração de Cristo Jesus».  

Na segunda parte, pede a Deus que 
faça crescer cada vez mais entre os 
Filipenses o amor e a compreensão do que 
é realmente bom e conforme ao 
Evangelho. 

Talvez as nossas comunidades de 
Carvalhosa, Eiriz, Sanfins ou Figueiró 
sintam que não merecem os elogios que 
Paulo dirige à comunidade dos Filipenses. 
Todavia devemos cultivar a confiança e o 
optimismo. «Deus, que começou em nós 
tão boa obra, há-de levá-la a bom termo até 
ao dia de Cristo Jesus», como fez em 
Filipos. É obra sua, não nossa. A nós pede 
apenas que o deixemos agir, que nos 
deixemos conduzir pela sua Palavra. 
__________________________________________ 

Aclamação  ao 

Evangelho 
(Lc 3, 4-6) 

 

Monição:  

 
Eis o Profeta que Deus te oferece. Escuta-o. 

Segue a sua proposta. Encontra Jesus. 
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Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas 
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

__________________________________________ 

 Evangelho  (Lc 3, 1-6) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 
1No décimo quinto ano do reinado do 

imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos 
era governador da Judeia, Herodes 
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe 
tetrarca da região da Itureia e Traconítide e 
Lisânias tetrarca de Abilene, 2no 
pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a 
palavra de Deus a João, filho de Zacarias, 
no deserto. 3E ele percorreu toda a zona do 
rio Jordão, pregando um baptismo de 
penitência para a remissão dos pecados, 
4como está escrito no livro dos oráculos do 
profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
as suas veredas. 5Sejam alteados todos os 
vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e 
aplanem-se as veredas escarpadas; 6e 
toda a criatura verá a salvação de Deus’». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A referência cronológica com que 
Lucas inicia o seu relato, é precisa e 
importante porque permite estabelecer a 
data de início da vida pública de Jesus. Na 
Palestina o ano inicia a 1 de Outubro e 
então o décimo quinto ano do império de 
Tibério situa-se entre 1 de Outubro do ano 
27, e 30 de Setembro do ano 28 d.C, data 
esta que está perfeitamente de acordo com 
Jo 2, 20. 

Lucas quer que seja claro para todos 
que não está a iniciar o relato de uma 
fábula, de um mito esotérico nascido da 
fantasia e da imaginação extravagante de 
um sonhador. Ele vai referir-se a factos 
concretos. A intervenção de Deus na 
historia da humanidade aconteceu num 
momento e num lugar bem definidos. 

Todavia, se o objectivo do evangelista 
fosse apenas o de indicar a data de inicio 
da vida pública de Jesus, ele poderia ficar 
por esta primeira indicação. Mas ele 
continua e acrescenta outras: assinala os 
nomes dos governadores da Palestina e 
dos territórios vizinhos, assim como os 
nomes dos sumos sacerdotes Anás e 
Caifás. Ao todo são sete personagens e 
para chegar a este número tem que inserir 
também Anás que já não é sumo sacerdote 

há treze anos, mesmo se continua a 
desempenhar um papel importante. 

O número 7 tem declaradamente um 
significado simbólico: o da totalidade. 
Juntamente com os nomes e as funções 
das pessoas mencionadas, indica que toda 
a história –  sagrada e profana, judaica e 
pagã –   participa no acontecimento que 
está a ser relatado. É um início que diz 
respeito a todos os povos e a todas as 
instituições civis e religiosas. 

Depois da introdução histórica, entra 
solenemente em cena a primeira 
personagem, o Baptista: «foi dirigida a 
palavra de Deus a João, filho de Zacarias». 
São as palavras utilizadas no AT para 
apresentar a vocação dos grandes profetas 
(Jr 1, 1-4).  

Tudo tem início no deserto, um lugar 
carregado de recordações e de profundas 
ressonâncias emotivas para os Israelitas. 
No deserto eles tinham aprendido muito: 
tinham aprendido a desapegarem-se de 
tudo aquilo que é supérfluo porque constitui 
um peso inútil a carregar ao longo do 
caminho, tinham aprendido a ser solidários 
e a partilhar os seus bens com os irmãos, 
e tinham aprendido, acima de tudo, a 
confiar em Deus. 

No tempo de Jesus, é para o deserto 
que se retiram aqueles que querem repetir 
a experiência espiritual dos seus pais, 
aqueles que querem evitar a hipocrisia de 
uma religião feita de formalismos e de 
práticas simplesmente exteriores. É para o 
deserto que vão viver aqueles que recusam 
a sociedade corrupta, injusta e opressiva 
que se instalou na sua terra. Entre estas 
pessoas «contestatárias» está também 
João, filho de Zacarias (Lc 1, 80)  

Lucas não diz nada acerca do seu 
modo de vestir, não fala do seu regime 
alimentar, mas, por quanto nos refere 
Mateus (3, 4) sabemos que o Baptista não 
usava a longa túnica branca dos sacer-
dotes do templo, vestia um hábito 
grosseiro, como fazia o profeta Elias (2 Rs 
2, 13-14); não se alimentava dos produtos 
da cidade, mas daquilo que o deserto 
espontaneamente oferecia. O Baptista 
queria ser e parecer estrangeiro na sua 
própria terra; era um israelita, mas o seu 
comportamento fazia com que se 
distinguisse claramente das pessoas do 
seu povo. 

Como João, também os cristãos, 
mesmo estando no mundo, vivem a 
espiritualidade do deserto. Num mundo 
que considera normal o recurso à violência, 
à retorsão e até mesmo à guerra, os cris-
tãos pronunciam apenas palavras de paz e 
de perdão; num mundo em que se 
proclamam bem-aventurados aqueles que 
acumulam bens explorando os mais fracos, 

os cristãos anunciam o serviço gratuito ao 
pobre e a partilha; num mundo em que se 
procura o prazer a todo o custo eles 
pregam a renúncia e o dom de si próprios. 

Do deserto, lugar da sua vocação, João 
vai para a região do Jordão, que percorre 
anunciando um baptismo de conversão 
para o perdão dos pecados. A sua 
pregação –  convém dizê-lo já para não nos 
equivocarmos com algumas das suas 
expressões –  continha uma mensagem de 
alegria e de consolação para todos, como 
Lucas irá pôr em evidência alguns 
versículos mais à frente (Lc  3,18).  

Na antiguidade, o rio Jordão –  que 
atravessa uma região desolada –  nunca 
teve grande importância, quer como via de 
comunicação (não é navegável) quer para 
a irrigação. Não existe nenhuma grande 
cidade ao longo das suas margens. A sua 
importância esteve sempre no facto de 
constituir uma fronteira entre os vários po-
vos. Para entrar na posse da terra 
prometida, Israel, que vinha do Egipto, teve 
que o atravessar (Js 3).  

É este território de fronteira que o 
Baptista escolhe para a sua missão. No rito 
do baptismo que administra, ele quer que 
cada pessoa repita o gesto de entrar, 
atravessando o Jordão, na terra da li-
berdade. Quer preparar um povo disposto 
a acolher a salvação de Deus, pronto a 
entrar na verdadeira Terra Prometida. Por 
isso pede a todos que tomem a decisão 
firme de mudarem radicalmente o modo de 
pensar e de viver.  

Para esclarecer melhor a tarefa que 
João é chamado a desempenhar, Lucas 
cita uma frase do profeta Isaías: «Um voz 
clama no deserto: "Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas"» . 

Não podemos deixar de notar uma 
contradição com aquilo que ouvimos na 
primeira leitura. Nela, Baruc afirmava: 
«Deus decidiu abater todos os altos 
montes e as colinas seculares e encher os 
vales, para se aplanar a terra, a fim de que 
Israel possa caminhar em segurança» (Br 
5, 7). Era um canto de confiança na 
salvação que Deus certamente levaria a 
bom fim. 

No livro dos oráculos do profeta Isaías, 
pelo contrário, é pedido aos Israelitas que 
preparem eles mesmos o caminho do 
Senhor. O profeta dirige-lhes o convite a 
que se empenhem em aplanar cada colina 
e nivelar os lugares inacessíveis. A 
salvação vem de Deus e é apenas obra das 
suas mãos, mas só é obtida por quem 
elimina os obstáculos à sua vinda. 

Os dois profetas não estão em 
contradição, mas completam-se. O 
primeiro sublinha a obra irresistível do 
amor de Deus. Ele –  diz o profeta – 
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conseguirá sempre, com o seu amor fiel, 
reconduzir o seu povo da terra da 
escravidão para a liberdade (Br 5,7-9). É 
como um homem loucamente enamorado: 
nenhum obstáculo é para ele in-
transponível no caminho que o leva ao 
encontro da mulher amada. Não há monte 
elevado, ou vale profundo e escuro, que o 
impeçam de realizar o seu sonho de amor. 

O segundo profeta põe em relevo a 
obra do homem. É verdade que o sucesso 
do amor de Deus está garantido, mas o 
homem pode perder muitos instantes, 
muitos dias, muitos anos de felicidade e de 
alegria longe do seu Senhor. Por isso é 
urgente que ele abra o seu próprio coração, 
que elimine rapidamente todos os 
obstáculos que se interpõem ao encontro 
com Ele. 

Ao contrário dos outros evangelistas 
que se limitam a citar um versículo de 
Isaías, Lucas continua a citação: «Sejam 
alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se os ca-
minhos tortuosos e aplanem-se as veredas 
escarpadas; e toda a criatura verá a 
salvação de Deus». Se ele acrescenta tam-
bém estes versículos isto significa que o 
faz por um interesse particular. Procure-
mos entender o motivo. 

Os vales a altear, os montes e as 
colinas a abater, os caminhos tortuosos a 
endireitar e as veredas escarpadas a 
aplanar não devem ser entendidos no 
sentido material, mas como símbolos de 
outra realidade. 

Os montes e as colinas representam, 
na linguagem bíblica, a soberba, a altivez, 
a arrogância de quem pretende impor-se e 
dominar os outros (Is 2,11-17). O reino de 
Deus é incompatível com estas atitudes 
altaneiras e arrogantes, não pode chegar 
onde reina o espírito competitivo, onde se 
procura de todas as formas dominar os 
outros, onde se aceitam as castas, onde se 
pretendem vénias, prostrações, obséquios, 
reverências. No mundo novo só entra 
quem acolhe a lógica oposta: o dom de si, 
o humilde serviço recíproco, a procura do 
último lugar. «O que for maior entre vós 
seja como o menor, e aquele que mandar, 
como aquele que serve» (Lc 22, 26). 

Há depois os vales a altear. São as 
escandalosas desigualdades económicas 
denunciadas pelos profetas. 

Os caminhos tortuosos, por fim, são as 
astúcias, as escolhas insensatas, as 
situações injustas que devem ser revistas 
e conformadas com os caminhos de Deus.   

A última parte da citação é particu-
larmente importante: E toda a carne verá a 
salvação de Deus. 

Não «toda a criatura», mas «toda a 
carne» –  diz o texto original. Carne, no 

sentido bíblico, não são os músculos, mas 
todo o homem considerado no seu aspecto 
de ser débil, frágil, sujeito ao fracasso. O 
homem é carne porque adoece, comete 
erros, sofre a solidão e o abandono, 
envelhece e morre. Eis agora a promessa: 
na fraqueza da pessoa humana manifestar-
se-á a salvação de Deus; não haverá 
abismo de culpa suficientemente profundo 
e escuro para que não seja visitado e 
iluminado pelo seu amor. 

Deus não reserva a sua salvação a 
alguns privilegiados, mas quer que seja 
oferecida a todos. Ninguém será excluído. 

É um eco da profecia de Simeão: 
«Porque meus olhos viram a Salvação que 
ofereceste a todos os povos, Luz para se 
revelar às nações e glória de Israel, teu 
povo» (Lc 2, 30-32). 
__________________________________________ 

 

Oração  Universal 
 
1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros     
              e diáconos, 

e por aqueles que nos desertos deste mundo 
continuam a anunciar a vinda do Senhor, 

oremos, irmãos. 
  

2 –  Pelos povos que não conhecem o Evangelho, 
pelos homens e mulheres que lhe são fiéis 
e pelos pobres, oprimidos e despojados, 

oremos, irmãos. 
  

3.      –   Pelos que reconhecem em Jesus o seu     
              caminho, 

e por todos os que pedem ao Senhor 
que abata os montes, alteie os vales e aplane a     
      terra, 

oremos, irmãos. 
  

4.  – Pelos homens e mulheres sem lar nem pão 
e por aqueles que, em qualquer parte do   
      mundo, 
são deportados, violentados ou suprimidos, 
oremos, irmãos. 

  

5.      –    Por todos os membros da nossa comunidade     
              paroquial, 

pelos que andam frios na fé, preocupados ou    
      vacilantes 
e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, 

oremos, irmãos. 
__________________________________________ 

 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 11 – S. Dâmaso I (Papa);   
Dia 12 – Nossa Senhora de Guadalupe;  
Dia 13 – S. Luzía (Virgem e Mártir);       

      Dia 14 – S. João da Cruz (Presbítero e          

                                                              Doutor da Igreja);  
_________________________________________ 

Advento  

– Tempo de Oração e de conversão 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Dezembro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização:  

– Ao serviço da transmissão da fé. 
 

Para que as pessoas comprometidas 
com o serviço da transmissão da fé 
encontrem uma linguagem adaptada aos 
nossos dias no diálogo com as culturas. 
__________________________________________ 
 

Ambiente de alegria 

e de festa 
 
O tempo de Advento é um tempo 

maravilhoso de graça e da colaboração de 
cada um no acolhimento de Deus feito 
Homem. Pouco a pouco vamos ao 
encontro do Senhor e nos preparamos para 
nos deixarmos encontrar por Ele. É uma 
etapa de fecunda preparação interior. 

Connosco caminham belíssimas 
testemunhas que nos ajudarão a preparar 
um coração apto a acolher e a seguir um 
estilo de vida condizente. 

A palavra de Deus convida-nos a uma 
atitude de profunda alegria entroncada com 
a esperança. Chegou o momento de nos 
revestirmos da beleza da glória que vem de 
Deus. Revestidos de justiça, de paz, de 
piedade e de misericórdia. Deixar-se 
conduzir por Deus. É o começo de um 
tempo novo, de um novo estilo, do 
evangelho. Tal momento é deveras uma 
graça maravilhosa para a nossa vida, 
expressão das maravilhas de Deus. 
__________________________________________ 

 

Despertar do sono 

 
Temos de nos dar conta que aparecem 

profetas especiais que nos despertam do 
sono, da preguiça, do pecado. Temos de 
acolher a Palavra de Deus como algo 
dinâmico. Ela propõe ao nosso coração, 
não só que caminhe, mas se possível que 
corra, porque é importante e urgente. Sim 
é maravilhoso o Deus que vem: Deus feito 
Homem, Deus-connosco!  

João Batista convida-nos a um novo 
estilo de vida como sinal de acolhimento e 
de compromisso com o Deus que vem. 
Com e como João Batista aprendemos o 
silêncio de escuta e de contemplação; a 
penitência e o sacrifício, para que a 
inteligência e a vontade siga seu caminho 
de conformidade com a vontade de Deus. 
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Aprendemos e avançamos numa vida de 
amor e de fé. Recebemos os apelos a uma 
séria preparação do caminho do Senhor, 
que implica uma mudança radical. 

Também com Paulo, na alegria e na 
esperança, saibamos acolher a Boa Nova, 
o Evangelho, o dinamismo de vida, a obra 
que Deus quer em nós até à sua plenitude. 
Também Paulo nos convida à conversão, a 
uma adesão ativa e responsável. Ele nos 
propõe uma verdadeira sabedoria, 
discernimento, frutuosidade.  
__________________________________________ 
 

Endireitar e altear 

caminhos 
 

A oferta do texto de Lucas localiza-nos 
para além do contexto geográfico, 
cronológico, religioso, na sabedoria do 
Deus que entra na nossa história, Deus 
encarnado, maravilha das maravilhas, 
cumprimento das profecias, sinal defini-
tivamente marcante do amor incondicional 
de Deus.  

De seguida aparece-nos a figura de 
João Batista como mensageiro que tendo 
passado a juventude no deserto recebe 
uma revelação e missão especial de Deus 
para percorrer com voz de jubiloso profeta 
a esperança que está preste a ser 
derramada pelo mundo. Proclama que 
chegaram os tempos anunciados pelo 
profeta Isaías (Is.40, 3-5).  

Os verbos da conversão, do amor, do 
acolhimento, da vida são propostos. E 
somos convidados a acolhê-los e a 
trabalhá-los com responsável compro-
misso. Quantas ocasiões temos na vida de 
conjugar esses verbos! 
_________________________________ 

 

Abater e aplanar 

caminhos 
 

Quantas formas péssimas de carácter, 
más maneiras. Quanta indiferença, apatia, 
preguiça, pecado. Não se pode perder a 
oportunidade de abater o orgulho, a 
soberba, a arrogância e a prepotência. 
Quantos momentos para elevar a luta, a 
dignidade. Quantos momentos e oportu-
nidades para altear ou levantar o ânimo, a 
coragem, a beleza, a dignidade de cada 
homem e de cada mulher. Quantas 
oportunidades de erguer a paz, de destruir 
a violência. Quantos momentos e 
oportunidades de tornar mais fácil a 
caminhada dos irmãos. Quantos 
momentos e oportunidades de construir e 
renovar a Igreja ao estilo de Jesus feito 

Homem. Quantos momentos e oportuni-
dades de sair da indiferença, da apatia, da 
preguiça, do pecado. 

Quantas mensagens não recebemos 
de Deus para a mudança, para a 
penitência, para a conversão à esperança? 
Sempre ouvimos: preparai-vos já está 
próximo, já vem o Senhor. Quantas vezes 
Ele se aproxima… sem nunca se cansar! 

Como vai nascer Jesus em mim? Que 
acolhimento lhe vou dar? Deus quer ser 
acolhido no coração humano para que 
ame, sirva, seja feliz. Nascer de novo, estar 
na vida com um estilo de evangelho, com 
um estilo de misericórdia, com o estilo dos 
profetas, com o estilo do Deus feito 
Homem. Ele quer entrar no meu coração 
são, limpo, alegre, que ama, que partilha, 
que serve. 
__________________________________________  

 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Clemente XIV”  

(1769  –  1774) 
 

Foi um Papa que manteve a mesma 
austeridade e simplicidade. Quando foi 
eleito, considerou essencial a questão dos 
Jesuítas, que foram acusados de levar a 
discórdia a outras ordens religiosas e de 
criar problemas nos países onde estiveram 
instalados. 
 

“Pio VI”  

(1775  –  1799) 

 
Os artistas e os intelectuais gozaram 

da protecção de Pio VI, a biblioteca do 
Vaticano foi aumentada e as escolas e 
universidades receberam melhorias. 

                                           (continua...) 

__________________________________________ 

 

Caminhando para 

Deus 
 

Lucas abre a história de João Baptista 
e a de Jesus situando-os no seu contexto 
histórico. Apresentou João como profeta 
que preparao novo e definitivo Êxodo. 

João Baptista procedia de uma família 
sacerdotal que tinha sido perseguida por 
manter-se fiel ao Senhor. Desde pequeno 
foi «Nazir», ou seja, consagrado a Javé. 

Levava uma vida austera no deserto, lugar 
pelo qual Deus conduziu o povo de Israel 
durante o Êxodo. 

Vestir com uma túnica feita de «pêlo de 
camelo» significa que veste como os 
profetas. Alimentar-se com «mel silvestre e 
gafanhotos» significa que se alimenta tão-         
-somente do que se encontra no deserto, 
sem pedir favores a ninguém; mantendo a 
própria liberdade. 

Lucas cita um texto do «Livro da 
Consolação» de Isaías (40. 3-5) no qual se 
anuncía o regresso dos desterrados. Tudo 
indica que Jesus é a pessoa eleita por 
Deus para conduzir e consolar um novo 
povo. 
__________________________________________ 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 

 
(...continuação) 
 

A segunda missiva é um pequeno 
cartão escrito em 1944, em  que «agradece 
penhoradíssimo os seus tão amigos votos 
e parabéns deste sexagenário aniversário,  
que oxalá seja princípio de uma intensa 
preparação para a morte de justo». O 
tratamento, ou palavras com que ela se 
dirige, é de proximidade, e não de distância 
como na primeira. Compreende-se que os 
vinte anos que as separam encubram uma 
partilha de intimidade espiritual própria de 
um director ou conselheiro de consciên-
cias. Agora não é a «V. Ex.cia» que se 
dirige, mas à Sílvia de Jesus, apóstula de 
Portugal». O primeiro nome, Sílvia de 
Jesus, não é o seu nome próprio, mas 
adotado, aquando do compromisso  com a 
«união das almas» (o nome completo é 
Sílvia de Jesus das Santas Chagas), para 
a Obra  de Adoração e Reparação, que ele 
orientava, compromisso selado com o voto 
de vítima, em Maio de 1928. 

O apostolo «apóstola de Portugal» é o 
título do artigo ou memória que publicará 
em 2 de Fevereiro de 1951, três meses 
depois da sua morte. É já indicativo do que 
ela tinha sido durante aqueles vinte anos 
passados, de seu conhecimento directo 
(1924-1944), e se prolongaria por mais 
seis: expressa a vertente externa do seu 
retrato místico, pois o apostolado é a 
acção. Alude a ela com a referência à sua 
obra na Amadora: «Alegra-se muito de 
saber mais consolidada a obra da 
Amadora» (D. Sílvia confidenciara-lhe que 
suporta dificuldades). E estimula-a a 
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continuar confiante: «Pede-lhe que se 
restabeleça e fortifique de saúde, e cá a 
espera para continuação do seu fecundo 
apostolado de “caça aos pecadores”, e aos 
que andam a fugir de Deus». 

Termina com «mil lembranças à Sr.a   
D. Haidé e ao Sr. D. José (sua irmã e 
cunhado)». 

                                       (continua...) 
__________________________________________ 
 

A Bíblia 
A conquista de 

Jerusalém  

pelos romanos (Ano 70) 
 

No ano 70, após uma guerra de quatro 
anos, o exército romano apodera-se de 
todo o território nacional dos judeus. O 
Templo é destruído. Começa então uma 
nova era para a comunidade judaica.  
__________________________________________ 
 

Sabias que... 
 

Baptismo de Jesus 
 

O Baptismo é um ritual muito antigo. Os 
povos orientais consideravam a água dos 
rios como elemento religioso carregado de 
poder: capaz de limpar a sujidade externa 
e purificar os pecados. João Baptista 
utilizará o rio Jordão como lugar para 
praticar o seu «baptismo», ritual que 
prepara para receber o Messias.  

De João Baptista os primeiros cristãos 
herdam este sinal, ainda que lhe atribuam 
novos significados: recordação da 
passagem de Israel através das águas do 
Mar Vermelho, passando «da esccravidão 
à liberdade» , e memorial da ressurreição 
de Jesus que, «passou da morte à vida. 
__________________________________________ 

 

Caminhando para 

o Natal 
 

Lenda da Rosa de Natal 

 
Na noite em que o menino Jesus nasceu, 
uma pequena pastora, que no monte 
guardava o seu rebanho, viu passar alguns 
pastores e três Reis Magos, que se 
dirigiam para o estábulo onde Jesus 
estava, em palhas deitado, junto de Maria 
e José. Os pastores levavam presentes e, 
os três reis magos, levavam ricas ofertas 
de ouro, incenso e mirra! 

A pequena pastora ficou triste, pois não 
tinha nada para oferecer ao menino Jesus, 
e começou a chorar. Um anjo, que por ali 
passava, ao ver tamanha tristeza, passou 
junto da menina e, quando as suas 
lágrimas caíram na terra gelada, 
transformou-as em lindas rosas brancas, 
que a menina com o coração carregado de 
felicidade, rapidamente apanhou e levou 
como oferta ao menino Jesus. 
__________________________________________ 

 

Mais perto do Natal 
 

Lenda da Vela de Natal 
 

Era uma vez um pobre sapateiro que 
vivia numa cabana, na encruzilhada de um 
caminho, perto de um pequeno e humilde 
povoado. Como era um homem bom e 
queria ajudar os viajantes, que à noite por 
ali passavam, deixava na janela da sua 
casa, uma vela acesa todas as noites, de 
modo a guiá-los. E apesar da doença e a 
fome, nunca deixou de acender a sua vela.  

Veio então uma grande guerra, e todos 
os jovens partiram, deixando a cidade 
ainda mais pobre e triste. As pessoas do 
povoado ao verem a persistência daquele 
pobre sapateiro, que continuava a viver a 
sua vida cheio de esperança e bondade, 
decidiram imitá-lo e, naquela noite, que era 
a véspera de Natal, todos acenderam uma 
vela em suas casas, iluminando todo o 
povoado.    

À meia-noite, os sinos da igreja 
começaram a tocar, anunciando a boa 
notícia: a guerra tinha acabado e os jovens 
regressavam às suas casas! 

Todos gritaram: “É um milagre! É o 
milagre das velas!”. A partir daquele dia, 
acender uma vela tornou-se tradição em 
quase todos os povos, na véspera de 
Natal. 
_________________________________ 
 

És insubstituível  (74) 
 

As características desta síndrome, são: 
pensamento acelerado, fadiga excessiva, 
irritação, défice de concentração, défice de 
memória, insatisfação, humor flutuante, 
etc. 

Muitos cientistas não percebem, mas o 
ritmo de construção do pensamento do 
homem moderno acelerou-se de há um 
século para cá. As causas? O excesso de 
informação, estímulos, stresse e preocu-
pações sociais. 
__________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (34) 

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.» 

 

A escuta é uma arte 
 

Assim como há uma arte de bem falar, 
existe igualmente uma arte de bem 
escutar. Temos de reconstruír a 
comunicação entre as pessoas e de 
reconquistar o seu poder terapêutico. 
Demasiadas relações, profissionais ou 
não,  caracterizam-se pelo silêncio 
invadido pela tecnologia e pelas palavras e 
imagens de outros.  Não daquele silêncio 
que é o caminho que tem de percorrer para 
se chegar a alguma coisa significativa, mas 
do silêncio ignorante que desconhece que 
só é autêntico o caminho em direcção à 
sabedoria, o caminho em direcção à 
escuta. 

Com a palavra, o homem supera os 
animais; mas com o silêncio supera-se a 
si mesmo se, deste modo, entrar em 
contacto consigo próprio e com os outros. 

                                  (continua... ) 

 

Oração 
 

Senhor, que a humanidade inteira 
transforme as espadas em arados e as 
lanças em foices. 

Que se destruam para sempre os 
mísseis que ferem inocentes. 

Que se destruam as metrelhadoras 
e que não se ouça mais os canhões. 

Que eliminemos para sempre as 
rivalidades, os conflitos e os ódios. 

Que eliminemos os insultos e a 
exclusão. 

Que detenhamos os projécteis 
dirigidos ao coração da amizade. 

Senhor, que a humanidade inteira 
transforme as espadas em arados e as 
lanças em foices. Amém. 
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“Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas.” Lc 3, 4 

Advento 
(Flores e Instrumentos musicais) 

O órgão e outros instrumentos 
musicais devem usar-se, e o altar ornar-se 
de flores, com aquela moderação que 
convém ao carácter próprio deste Tempo 
de Advento, de modo que não se antecipe 
a plena alegria do Natal do Senhor.  

                     (Cerimonial dos Bispos, 236) 
__________________________________________ 

Advento 
(Credo e Glória) 

Na Eucaristia, durante este Tempo do 
Advento, não se reza o “Glória a Deus nas 
Alturas”. Quanto ao “Credo”, sim, reza-se.  

                               (Directório Litúrgico 2018) 

________________________________________ 

Papa Francisco 

(Deus) 
 

Deus não é uma espécie de Andreani 
(um serviço de entregas rápidas na 
Argentina), que está sempre a enviar 
mensagens. 

(Sobre o Céu e a Terra, 2010) 

__________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
Não te esqueças de que, qualquer que 

seja a tua posição social na vida, há 
sempre dois níveis a observar: aqueles que 
estão a cima e aqueles que estão abaixo 
de ti. 

Procura colocar-te algumas vezes na 
posição dos teus chefes, e outras vezes na 
posição dos teus subordinados.  

Assim poderás compreender os 
problemas, as dificuldades de ambos os 
lados, e ajudar-vos melhor uns e outros. 
__________________________________________ 

Leitores 
Títulos como . . .  

Dr. Eng.º Prof. Enf.ª 
 

Não é a primeira vez que o Jornal do 
Leitor esclarece que, quando se refere aos 
Leitores de forma específica, nunca usa o 
título de Dr. / Eng,º / Prof. / Enf.ª / Arqt.º / 
etc., títulos que possuem por mérito próprio 
e, por isso, os merecem, naturalmente. 

Motivo? – Não se pretende discriminar, 
mas nivelar. Em Igreja, não pode haver 
importantes, somos todos iguais. Só assim 
o Grupo trabalha bem, porque se sente 
bem. 

 

 
__________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana temos apenas um 

aniversário para festejar. É o de Carla 
Gabriela, no próximo Sábado, dia 15 de 
Dezembro, Leitora na Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira.  

O Jornal do Leitor associa-se à festa e 
deseja à Carla felicidades sem fim. 
__________________________________________ 

H u m o r 
 

Tempo do Ramadão 
 

Um muçulmano durante o período do 
Ramadão, sentou-se junto a um alentejano 
num voo Paris-Lisboa. Quando o avião 
descola, começam a servir as bebidas aos 
passageiros. O alentejano pede um tinto de 
Borba. E a hospedeira pergunta ao 
muçulmano se quer beber alguma coisa. E 
responde o muçulmano com ar ofendido; 

– Prefiro ser raptado e violado 
selvaticamente por uma dezena de 
mulheres da Babilónia a permitir que uma 
gota de álcool toque nos meus lábios. 

O alentejano engasgando-se, devolve 
o copo de tinto à hospedeira, e diz: 

– Eu também! Eu também! Não sabia 
que se podia escolher. 
__________________________________________ 
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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. 

 

Escala  da  Semana   

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Sara Pinto    Alexandra Brito    

         

Avisos Rosa Matos    Martinho Matos  Susana Moreira  

Admonição         

1.ª Leitura Joaquim Martins Não há Não há Teresa Moreira Jorge Moreira Salomé Nóbrega Susana Moreira Brazinda Fernandes 

2.ª Lei tura Gisela Meireles Missa Missa Diana Araújo Fernanda Costa Sónia Raquel Paulo Neto Telma Sousa 

Oraç.  Fiéis Rosa Matos Vespertina Vespertina José Pedro Martinho Matos Rita Meireles Diana Reguenga Adelino Sousa 

Ação Graças         

Suplente Sara Pinto    Alexandra Brito    

 


