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Jornal do Leitor 

11.º Aniversário  
 

Em festa, no dia de hoje, pelo seu 
aniversário. São 11 pequeninas velas 
que se acendem, não só para festejar, 
mas também para darem alguma luz a 
quem dela precisar.  

Nasceu em 2009, no I Domingo do 
Advento daquele ano, com a primeira 
edição.  Foi a edição n.º 1 e a edição 
de hoje tem o n.º 596.  

A todos os leitores do Jornal e 
aqueles que de alguma forma o 
apoiam, encorajando-o a seguir em 
frente, o Jornal do Leitor endereça 
sinceros agradecimentos. 

 
 

Ano “A” 2019 / 2020 

Tem início hoje, dia 01 de 
dezembro, o “Ano ‘A’ litúrgico 2019 / 
2020” que terminará no sábado dia 
28/11/2020, depois do XXXIV 
Domingo do Tempo Comum, com a 
Festa de Nosso Senhor Cristo, Rei do 
Universo. 

O Lecionário dominical para este 
Tempo Litúrgico, passa a ser o do 
“Ano A”. O Lecionário Ferial do Tempo 
Comum, passa a ser a primeira Leitura 
dos “anos pares” (II). 

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

 
 

Novo Ciclo litúrgico 

Começamos hoje um novo ciclo de 
vida espiritual chamado “Ano litúrgico”. 
As primeiras quatro semanas 
destinam-se a preparar a celebração 
do Natal de Jesus.  

O Advento não é como a Quares-
ma, mas requer algum recolhimento 
interior.   É um tempo de esperança e 
até de alegria pela vinda do Filho de 
Deus.  

Omite-se o Glória para lhe dar 
mais vigor no dia de Natal, mas canta-
se o Aleluia porque Jesus está 
connosco.  

Neste I Domingo somos convida-
dos a despertar a vontade, a vencer a 
rotina e o desleixo na vida cristã.  

No próximo Domingo, teremos 
connosco a Mãe de Jesus, a 
Imaculada Conceição, cuja novena 
faríamos bem celebrar. 

 
 

 

«Converterão as espadas em relhas 

de arado e as lanças em foices. Não 

levantará a espada nação contra nação, 

nem mais se hão de preparar para a 

guerra.»                                    (Is 2, 4) 

I Dom. do Advento 

Advento significa manter-se à 
espera de alguém que está para 
chegar. É o espaço litúrgico das 
quatro semanas que precedem, como 
preparação, a solenidade do Natal.    

Durante muito tempo acreditou-se 
que a humanidade esperou durante 
quatro mil anos a vinda do redentor, 
tantos como os que mediaram entre o 
pecado de Adão e a vinda de Jesus 
Cristo na nossa carne. 

A Liturgia faz dele um tempo de 
preparação para o grande aconteci-
mento do Natal. 

Os estabelecimentos comerciais 
preparam cuidadosamente o Natal do 
consumismo, como grande oportuni-
dade para vender mais. 

Os que perderam o sentido do 
Natal cristão preparam festas profanas 
as quais não sabem para que servem. 

Os cristãos conscientes preparam 
cuidadosamente o seu interior para 
acolher com alegria o Messias que 
vem para nos salvar. 

Preparamos a vinda do Senhor 
para nos salvar. Podemos falar de três 
vindas: 

–  Vinda histórica: aconteceu em 
Belém, há 2019 anos. Será celebrada 
no Natal, como todos os anos. 

– Vinda escatológica: acontecerá 
no fim dos tempos, quando Jesus 
Cristo vier sobre as nuvens do Céu 
para julgar os vivos e os mortos. 

– Vinda espiritual ou mística: 
acontece todas as vezes que alguém 
dá um passo em frente no caminho da 
santidade. 

Então, que Natal desejamos ver 
realizado? Tal Advento, tal celebração 
do Natal. 

Toda a Liturgia da Palavra deste     
I Domingo nos exorta à vigilância, 
porque o Senhor virá. 

 
 

Antífona de Entrada 

Para Vós, Senhor, elevo a minha 
alma.  

Meu Deus, em Vós confio.  
Não seja confundido nem de mim 

escarneçam os inimigos.  
Não serão confundidos os que 

esperam em Vós. 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 2, 1-5) 

Monição: 

 
O monte Sião é uma colina que domina 

toda a cidade de Jerusalém e onde 
Salomão construiu o Templo, para nele se 
manifestar a presença do Senhor. 
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Isaías imagina essa colina elevada 

acima de todos os montes e uma multidão 
de todas as nações que vão ao seu 
encontro, porque dela nos virá o Salvador. 

  
Leitura: 

____________________________ 
 
Leitura do Livro de Isaías 

 

Visão de Isaías, filho de Amós, 
acerca de Judá e de 
Jerusalém: 2Sucederá, nos dias que 
hão de vir, que o monte do templo 
do Senhor se há de erguer no cimo 
das montanhas e se elevará no alto 
das colinas. 3Ali afluirão todas as 
nações e muitos povos acorrerão, 
dizendo: «Vinde, subamos ao 
monte do Senhor, ao templo do 
Deus de Jacob. Ele nos ensinará os 
seus caminhos e nós andaremos 
pelas suas veredas. De Sião há de 
vir a lei e de Jerusalém a palavra do 
Senhor». 4Ele será juiz no meio das 
nações e árbitro de povos sem 
número. Converterão as espadas 
em relhas de arado e as lanças em 
foices. Não levantará a espada 
nação contra nação, nem mais se 
hão de preparar para a 
guerra. 5Vinde, ó casa de Jacob, 
caminhemos à luz do Senhor. 

 
Palavra do Senhor. 

____________________________ 
  

Recomendação aos Leitores: 

 
Esta primeira Leitura, importa 

proclamá-la, e proclamá-la bem. O Leitor é 
um arauto (é um mensageiro, um 
pregoeiro) que convoca o povo para uma 
notícia importante. 

Exercita as palavras: Sucederá / 
afluirão / acorrerão / veredas / árbitro / e 
outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 
Pelo menos uma vez por ano, os 

israelitas deviam ir ao templo de 
Jerusalém para participarem nas 
festas, oferecerem sacrifícios e 
cumprirem votos. 

Isaías – o profeta que nasceu e 
cresceu no ambiente aristocrático e 
culto da capital – tem vindo a observar 
dia-a-dia os grupos de peregrinos que 
sobem ao monte do Senhor «entre 
vozes de alegria e de louvor da 
multidão em festa» (SI 42, 5). Um 
espetáculo comovente que despertou, 
no seu ânimo sensível, os sonhos, as 
expectativas e as esperanças que nos 
deixou no magnífico poema que hoje 
nos é proposto como primeira Leitura. 

Os tempos são difíceis, a situação 
é dramática para o pequeno reino de 
Judá, agredido por uma coligação de 
povos que o querem arrastar para 
uma guerra temerária contra a Assíria. 
O exército inimigo aproxima-se e 
agita-se «o coração do rei e do seu 

povo, como se agitam as árvores das 
florestas impelidas pelo vento» (Is 7, 
2). 

Todos estão apavorados, apenas 
Isaías mantém a calma e apela à 
confiança em Deus: Jerusalém não 
será conquistada – garante – e depois, 
como num êxtase e com o olhar fixo 
num futuro distante, pronuncia o seu 
oráculo. 

Eis – diz ele – que vejo o monte do 
Senhor elevar-se; torna-se o ponto 
mais alto da terra; vislumbro uma 
multidão imensa de peregrinos de 
todos os povos, raças, línguas e 
nações que se dirige para o santuário. 
Não vai ali para oferecer sacrifícios, 
holocaustos e incensos, mas para 
ouvir a palavra do Senhor, quer 
apreender «os seus caminhos». 

O fruto deste aproximar-se do 
monte do templo do Senhor é a paz, 
descrita com imagens sugestivas. 

Os instrumentos de morte – as 
espadas e as lanças – são trans-
formados em meios de produção, em 
foices e relhas de arado. Os povos 
destruirão as armas e acabarão com 
as guerras. É o auspício do desarma-
mento universal, é o reino da justiça, 
da bênção de Deus. 

Mensagens semelhantes – pelo 
menos na aparência – tinham sido já 
pronunciadas. São inúmeras as 
inscrições encontradas em esteias, 
assim como os textos literários que 
celebram as empresas gloriosas dos 
faraós e dos soberanos do antigo 
Médio Oriente: todos anunciam a paz. 

A subida ao trono do novo rei era 
saudada sempre como o início da 
idade de ouro. Um canto sobre 
Ramsés IV, numa linguagem quase 
messiânica, proclama: «Aqueles que 
tinham fome foram saciados e estão 
alegres, aqueles que estavam nus 
estão agora vestidos com linho fino, 
aqueles que estavam na prisão foram 
libertados, aqueles que se combatiam 
neste país fizeram as pazes.» 

E, no entanto, precisamente no dia 
em que se autoproclamava pacificador 
do mundo, o faraó disparava ritual-
mente uma flecha em direção a cada 
um dos quatro pontos cardeais: com 
este gesto pretendia aterrorizar quem 
quer que pensasse atacar o seu país. 
Prometia a paz, mas continuava a 
considerá-la possível apenas com a 
ameaça do uso da força, com a 
ostentação do poder das armas. 

Isaías anuncia uma paz diferente, 
que não é baseada em astúcias, em 
cálculos humanos, mas na adesão de 
todos os povos – convocados para a 
«cidade da paz» – à palavra do 
Senhor. Esta palavra muda os 
corações; as pessoas que a acolhem 
deixam de construir Babel e renun-
ciam para sempre à agressividade e 
ao uso das armas. 

Os cristãos viram realizar-se esta 
profecia quando, em Jesus, veio ao 
mundo «a Palavra» de paz. Ele «é a 
nossa paz, anunciou a paz a vós que 

estáveis longe e paz àqueles que 
estavam perto» (Ef 2, 14.17). 

Desde os primeiros séculos, os 
judeus desmentiram, porém, esta 
interpretação. Diziam: Jesus de Naza-
ré não pode ser o messias,  o pacifi-
cador anunciado pelo profeta, porque 
o mundo novo ainda não apareceu. 
Não se vê que continuam os ódios, as 
violências, as guerras, as desgraças, o 
luto e o choro? 

A objeção é séria, mas nasce de 
um mal-entendido. O Reino de Deus, 
a paz universal não se instaura 
milagrosamente sem a colaboração 
por parte do homem, e desenvolve-se 
lentamente, como a pequena semente 
que leva anos até se tornar uma 
grande árvore. 

Os «últimos dias» de que fala o 
profeta já tiveram início, as suas 
promessas começaram a realizar-se 
no Natal. Os Padres da Igreja dos 
primeiros séculos estavam bem 
cientes disto. 

«Os outros homens – declarava 
Orígenes – continuam a empunhar a 
espada, mas nós somos um povo que 
se recusa a aprender a arte da guerra; 
por Jesus tornámo-nos filhos da paz» 
(Orígenes, Contra Celsum, V, 33). 

Justino respondia assim ao rabi 
Trifone: «Mesmo se éramos espe-
cialistas em matéria de guerra, de 
assassínio e de toda a espécie de 
males, transformámos por toda a terra 
os nossos instrumentos de guerra: as 
espadas em arados, as lanças em 
foices; e agora construímos o temor 
de Deus, a justiça, a humanidade, a fé 
e a esperança, aquela esperança que 
nos vem do Pai» (Justino, Dialogo con 
Trifone, 110, 2s.). 

Ireneu era ainda mais explícito: 
«Não mais queremos combater, e se 
alguém nos agride damos a outra 
face. Se tudo isto acontece, então os 
profetas não falaram de mais ninguém 
senão daquele que realizou todas 
estas coisas: Jesus de Nazaré, o 
nosso Senhor» (Ireneu, Adv. Haer., IV 
34, 4). 

O mundo de paz será instaurado, 
certamente, mas a sua construção 
será tanto mais rápida quanto mais 
decidida será a escolha da 
humanidade em voltar-se para Cristo, 
em deixar-se instruir pela sua palavra. 

 
 

Salmo Responsorial 
(Sl. 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9) 

  
Monição: 

 
Quando se aproximavam da cidade 

santa, ao vislumbrar a colina do Templo, os 
judeus cantavam o salmo que a Liturgia 
escolheu para este Domingo. Ela era a 
síntese de todas as promessas de 
Salvação. 

Qual não há de ser a nossa alegria, 
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agora que se aproxima a nossa libertação 
da tirania do pecado? 

  
Refrão: 

 
VAMOS COM ALEGRIA  
PARA A CASA DO SENHOR. 

  
Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor». 
Detiveram-se os nossos passos 

às tuas portas, Jerusalém. 

Para lá sobem as tribos, as tribos do    
     Senhor, 
segundo o costume de Israel, 
para celebrar o nome do Senhor; 
ali estão os tribunais da justiça, 
os tribunais da casa de David. 

Pedi a paz para Jerusalém: 
«Vivam seguros quantos te amam. 
Haja paz dentro dos teus muros, 
tranquilidade em teus palácios». 

Por amor de meus irmãos e amigos, 
pedirei a paz para ti. 
Por amor da casa do Senhor, 
pedirei para ti todos os bens. 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 13, 11-14) 

 

Monição: 

 
As palavras de São Paulo na Carta aos 

fiéis de Roma soam como uma trombeta no 
silêncio cada madrugada, convocando 
todos os que dormem a recomeçar a vida, 
porque se aproxima o nascer do sol. 

É uma bela imagem do Apóstolo dos 
Gentios que nos ajuda a compreender 
melhor o sentido do Advento que estamos 
a iniciar. 

 
Leitura: 

_______________________________ 

 
Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

11Irmãos: Vós sabeis em que 
tempo estamos: chegou a hora de 
nos levantarmos do sono, porque a 
salvação está agora mais perto de 
nós do que quando abraçámos a 
fé. 12A noite vai adiantada e o dia 
está próximo. Abandonemos as 
obras das trevas e revistamo-nos 
das armas da luz. 13Andemos 
dignamente, como em pleno dia, 
evitando comezainas e excessos de 
bebida, as devassidões e libertina-
gens, as discórdias e os ciúmes; 
14não vos preocupeis com a 
natureza carnal, para satisfazer os 
seus apetites, mas revesti-vos do 
Senhor Jesus Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 

___________________________________________________ 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, uma primeira leitura 
inteligente indicará onde devem ser feitas 
as cesuras ou as pausas. E tu, Leitor, 
sabes como fazê-lo. 

Exercita as palavras: revistamo-nos / 
comezainas / devassidões / libertinagens / 
discórdias / revesti-vos / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 

 
Para descrever a vida dos cristãos, 

Paulo recorre às imagens bíblicas da 
luz e das trevas. Antes do Batismo – 
diz – eles caminhavam nas trevas da 
noite e faziam aquelas obras que se 
envergonham de fazer à luz do dia: de 
libertinagem, devassidão, imoralidade. 
Ações que ofuscam a mente, 
endurecem o coração e impedem a 
compreensão dos juízos de Deus 
acerca das realidades deste mundo. 
Depois do Batismo abandonaram-nas 
e entraram no reino da luz; puseram 
de lado a veste velha e vestiram a 
nova: Cristo. Neles, hoje, é possível 
contemplar as obras, o olhar, as 
palavras, o sorriso do Mestre porque 
foram envolvidos pela pessoa de 
Cristo como por um manto. 

Paulo, no entanto, constata que as 
trevas, também entre os cristãos, 
ainda não desapareceram; está 
consciente de que uma noite cerrada 
paira ainda sobre o mundo: continuam 
as guerras, as vinganças, as 
invejas…, mas não se deixa tomar 
pelo desânimo, como muitas vezes 
acontece connosco.  

As suas palavras são um convite à 
esperança: a noite vai adiantada, 
aliás, está para terminar, um dia novo 
vai nascer, uma humanidade nova 
está a surgir. 

A confiança de Paulo, após nem 
sequer trinta anos, de cristianismo! 

Hoje os problemas existem e são 
dramáticos. O mundo caminha para 
um desastre ecológico e demográfico 
– são muitos os que avisam – e 
assiste-se em todo o lado a uma perda 
de valores... É verdade, e no entanto 
não é possível, passados dois mil 
anos de cristianismo, ver apenas 
trevas e olhar de forma pessimista o 
futuro. Já o Qohélet advertia: «Não 
digas: "Porque foram os dias antigos 
melhores que os de agora?" Pois não 
é a sabedoria que te inspira essa 
pergunta» (Ecl 7, 10). 

Se tivéssemos o olhar do Apóstolo, 
se acreditássemos, como ele, na 
presença do Espírito, vislumbraría-
mos, até mesmo nos momentos de 
maior escuridão, os sinais luminosos 
do mundo novo que já teve início. 

 
 

“Vós sabeis em que tempo estamos: 
chegou a hora de nos levantarmos do 
sono, porque a salvação está agora 
mais perto de nós do que quando 
abraçámos a fé”.  

                                       (Rm 13, 11) 

Aclamação ao Evangelho 
(Sl 84, 8) 

 
Monição: 

 
Estamos ansiosos por contemplar a 

face do nosso Deus que Se revestiu de 
carne humana para nos salvar. 

O Evangelho que vai ser proclamado 
este Domingo anima-nos, porque nos 
anuncia que a Salvação está a chegar. 

 

Refrão: 

  
ALELUIA. ALELUIA! 
  
Mostrai-nos, Senhor, a vossa   
     misericórdia 

e dai-nos a vossa salvação. 
 

 

Evangelho (Lc 23, 35-43) 

 
Leitura: 
_______________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 37«Como aconteceu 
nos dias de Noé, assim sucederá na 
vinda do Filho do homem. 38Nos dias 
que precederam o dilúvio, comiam e 
bebiam, casavam e davam em 
casamento, até ao dia em que Noé 
entrou na arca; 39e não deram por 
nada, até que veio o dilúvio, que a 
todos levou. Assim será também na 
vinda do Filho do homem. 40Então, de 
dois que estiverem no campo, um será 
tomado e outro deixado; 41de duas 
mulheres que estiverem a moer com a 
mó, uma será tomada e outra 
deixada.  42Portanto, vigiai, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso 
Senhor. 43Compreendei isto: se o dono 
da casa soubesse a que horas da 
noite viria o ladrão, estaria vigilante e 
não deixaria arrombar a sua 
casa. 44Por isso, estai vós também 
preparados, porque na hora em que 
menos pensais, virá o Filho do 
homem». 

 
Palavra da Salvação. 

__________________________________ 

      
Comentário ao Evangelho: 
 

A linguagem utilizada neste trecho 
evangélico pode dar lugar a 
interpretações extravagantes (ou até 
mesmo a disparates) sobre fim do 
mundo e os castigos de Deus; pode 
também ser reduzida ao convite a 
estarmos sempre prontos, porque a 
morte pode chegar de forma 
imprevista e apanhar-nos sem a 
devida preparação. Estas interpreta-
ções têm origem numa deficiente com- 
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preensão do género «apocalíptico», 
que era muito usado no tempo de 
Jesus, mas que é bastante estranho à 
nossa mentalidade e cultura. 

Há um princípio que se deve ter 
sempre presente: o Evangelho é, pela 
sua natureza, boa notícia, anúncio de 
alegria e esperança. Quem dele se 
serve para meter medo e criar 
angústias – disto podemos ter a 
certeza – está a usá-lo de forma 
incorreta, afastou-se do verdadeiro 
significado do texto. 

No trecho de hoje – sem dúvida – 
o tom é ameaçador: cataclismos, 
destruições, perigos de morte. A 
linguagem é propositadamente dura e 
incisiva, as imagens são as do juízo 
punitivo porque Jesus quer pôr em 
guarda acerca do grave perigo de que 
se percam as oportunidades de 
salvação que o Senhor oferece. A 
negligência, a insipiência, a falta de 
atenção aos sinais dos tempos, a 
insensibilidade espiritual conduzem à 
catástrofe. Quem perde a cabeça pe-
las realidades deste mundo e se deixa 
absorver pelos negócios, quem vive 
no torpor (pela inércia, pela 
inatividade), no embotamento (no 
cansaço, na preguiça), na procura dos 
prazeres, vai ao encontro de um 
dramático despertar. 

Mas o que significam estas 
imagens? Vejamos o contexto de onde 
é retirado o trecho. 

Um dia, os discípulos convidam o 
Mestre a admirar a magnífica 
construção do templo. Em vez de 
partilhar o justificado orgulho dos 
discípulos, Jesus surpreende-os com 
uma profecia: «Vedes tudo isto? Em 
verdade vos digo que não ficará aqui 
pedra sobre pedra: tudo será 
destruído» (Mt 24, 2). Jerusalém, que 
se recusa a converter-se, está a 
decretar a sua própria ruína. 

Admirados, os discípulos dirigem-     
-lhe ainda duas perguntas: quando 
acontecerá isto e quais serão os sinais 
premonitórios (prenunciadores)Mt 24, 3). 

Em vez de satisfazer a curiosidade 
deles, Jesus responde introduzindo 
um ensinamento que é atual para as 
pessoas de todos os tempos: é 
necessário estar vigilantes. Para 
melhor esclarecer, cita três exemplos. 

O primeiro é tirado de um relato 
da Bíblia (Gn 6-9). No tempo de Noé 
viviam duas categorias de pessoas: 
algumas pensavam apenas em comer, 
beber e divertir-se; não estavam 
preparadas e pereceram. Outras esta-
vam vigilantes, atentas àquilo que 
podia acontecer, deram-se conta que 
o  dilúvio se aproximava, salvaram-se 
e iniciaram uma humanidade nova. 

Assim como o dilúvio chega sem 
aviso, assim também – declara Jesus 
– chegará, sem aviso, a ruína de 
Jerusalém. Assim como no tempo de 
Noé muitos pereceram, assim também 

os judeus que não quiserem 
reconhecer nele o enviado de Deus e 
não ouvirem a sua palavra, hão de 
perecer na catástrofe da cidade. 
Aqueles que, pelo contrário, tiverem 
os olhos e o coração abertos para 
reconhecer e acolher a sua 
mensagem hão de salvar-se e dar 
origem a um novo povo. 

O segundo exemplo refere-se às 
atividades que os homens e as 
mulheres do povo faziam todos os 
dias: o trabalho nos campos e a 
preparação da farinha para fazer o 
pão. Precisamente nas situações mais 
normais e aparentemente mais banais, 
alguns permanecem atentos, compor-
tam-se com sabedoria e veem o Se-
nhor que chega. Outros, pelo 
contrário, estão distraídos, desatentos, 
negligentes e lançam as premissas da 
sua própria ruína. As ações que 
realizam parecem idênticas: empe-
nham-se no trabalho, ganham a vida, 
comem, bebem, casam-se; é o modo 
de as viver que é radicalmente dife-
rente. Alguns estão atentos, deixam-      
-se guiar pela luz de Deus e «são 
tomados», isto é, são salvos; outros 
são subjugados pelas preocupações 
deste mundo, não têm presente os 
«juízos de Deus» e «são deixados», 
ou seja, não são envolvidos pela 
realidade nova do Reino de Deus. 

A decisão a tomar é urgente e 
dramática: trata-se de escolher entre a 
vida e a morte; por isso Jesus insiste: 
«Vigiai, porque não sabeis em que dia 
virá o vosso Senhor». Vale a pena 
repeti-lo: Jesus não virá para o ajuste 
de contas no final da nossa vida, vem 
hoje, com o seu juízo salvífico. 

O terceiro exemplo é ainda mais 
claro: o ladrão não avisa antes de 
chegar, por isso o dono da casa não 
pode «passar pelas brasas», nem 
mesmo por um instante; deve manter-       
-se acordado, doutra forma corre o 
risco de ver desaparecer todos os 
seus bens. 

Surpreendente, este Deus: com-
porta-se como um ladrão e parece 
querer aproveitar precisamente o 
momento em que o homem está 
menos preparado para vir visitá-lo! 

A imagem não é talvez das 
melhores, já que surge mais a ideia de 
uma ameaça do que da salvação, mas 
é eficaz; é uma campaínha de alarme: 
chama a atenção para o perigo que é 
não nos darmos conta do momento 
favorável, do dia em que o Senhor 
vem para nos envolver na sua paz. 

Também os habitantes de Jerusa-
lém – queria dizer Jesus – deveriam 
vigiar para não serem apanhados de 
surpresa pela tragédia que acabou por 
os atingir. Noutra ocasião, Jesus 
expressou assim o seu angustiante 
apelo: «Jerusalém, Jerusalém, que 
matas os profetas e apedrejas os que 
te são enviados! Quantas vezes quis 
reunir os teus filhos como a galinha 
reúne os pintainhos sob as asas, e tu 
não quiseste!» (Mt 23, 37). 

A conclusão retoma o tema 
condutor do trecho e aplica-o aos 
discípulos de todos os tempos: «Estai 
vós também preparados, porque na 
hora em que menos pensais, virá o 
Filho do homem». 

Bem sabemos o que significa 
perder ocasiões favoráveis, muitas 
vezes fizemos essa experiência. 
Quanto mais são surpreendentes e 
inesperadas, quanto mais saem dos 
nossos esquemas e se afastam dos 
nossos critérios de juízo, tanto mais 
fácil é deixar que escapem. 

As vindas de Deus à nossa vida 
são sempre difíceis de perceber 
porque não se encaixam na «sabe-
doria humana», são incompatíveis, 
estão em contraste com a mentalidade 
corrente. 

Só quem é «vigilante» as sabe 
reconhecer e «é salvo», aqui e agora. 

 
 

 

Oração Universal 
 

 

1 – Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, 
para que, vigilantes e preparados,  

      sejam sinal da vinda próxima do 
Senhor, 

oremos, irmãos. 

 
2 – Pelas nações do mundo inteiro e seus 

governantes, 
     para que, abandonando os caminhos da 

guerra, 
     convertam as armas em instrumentos 

de paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Por todas as igrejas e comunidades 

cristãs, 
      para que se revistam dos sentimentos 

de Jesus, 
      e apressem a reconciliação tão 

desejada, 
oremos,  irmãos. 

 
4 – Pelas gerações mais novas e pelas 

crianças, 
      para que em Cristo, Filho de Deus e de 

Maria, 
     descubram Aquele que dá sentido às 

suas vidas, 
oremos irmãos. 

 
5 – Pelos que, nesta comunidade ou em 
            qualquer outra, 
      estão de vela junto aos doentes e aos 

moribundos, 
      para que o Senhor seja a sua 

recompensa, 
oremos, irmãos. 

__________________________________ 
 

Antífona da Comunhão 

O Senhor nos dará todos os 
bens e a nossa terra produzirá o 
seu fruto. 
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Agenda Santoral 

Dia 03 – S. Francisco Xavier 
(Presbítero, Padroeiro das Missões) 

Dia 04 – S. João Damasceno 
(Presbítero, 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). 

 
 

  

O Senhor virá  
(Vem para nos salvar) 
  

«Sucederá, nos dias que hão de 
vir, que o monte do templo do Senhor 
se há de erguer no cimo das 
montanhas e se elevará no alto das 
Colinas.» 

O profeta Isaías anuncia um 
movimento universal de conversão, 
figurado na multidão que vai ao 
encontro da colina sagrada de 
Jerusalém onde se encontrava o 
Templo. Jerusalém é a figura da Igreja 
onde encontramos Jesus Cristo, o 
verdadeiro Templo vivo do Pai. Ele 
mesmo dirá, poucos dias antes da 
Paixão, referindo-Se ao Seu Corpo: 
«Destruí este templo e Eu o 
reedificarei em três dias.» São João 
tem o cuidado de nos dizer que Ele Se 
referia ao Templo do Seu Corpo. 

Durante milhares de anos, a 
humanidade esperou pela vinda do 
Redentor. Sem a luz de Deus, a vida 
foi-se degradando, de tal forma que 
nasceram as diversas formas de 
escravatura. 

Logo depois da queda dos 
primeiros pais, Deus fez raiar a 
esperança, prometendo uma luta sem 
tréguas entre a Mulher – Maria Imacu-
lada – e a serpente, a descendência 
desta e a da Mulher, que seria o 
Redentor e os que O seguem. 

Foi a situação desesperada dos 
homens, figurada na escravidão do 
Egipto e no Cativeiro de Babilónia, que 
levou os Patriarcas e Profetas e todos 
os justos do Antigo Testamento a 
suspirar pela vinda do Messias. 
Precisávamos urgentemente da Sua 
vinda para nos recuperar a graça 
santificante perdida, e a luz da 
doutrina da Salvação. 

Este princípio do Advento formula 
para nós algumas perguntas: 

Sentimos a falta de Jesus Cristo na 
nossa vida e procuramo-l’O, à seme-
lhança dos nossos antepassados na fé 
que suspiravam pela Sua vinda? 
Como está a vida espiritual de cada 

um de nós, na relação com Ele? 
Podem acontecer diversas hipóteses: 

–  Vida em pecado mortal habitual, 
sem a graça santificante, verdadeira 
negação do Batismo. 

– Tibieza. É o estado de coma na 
vida espiritual: parece-nos que o 
doente está bem, porque não se 
queixa, mas encontra-se em perigo de 
vida. 

– Mediocridade calculista. Há 
quem viva assim a sua relação com 
Deus, pesando cuidadosamente o que 
há de entregar a Deus e mantendo-se 
cautelosamente à distância, não vá 
Ele abusar da confiança. 

Esta atitude é uma negação radical 
da aliança. Ela é uma doação 
incondicional, À semelhança do que 
acontece na aliança do matrimónio. 

 
 

 

 O Senhor virá 
(Salvação para todos) 

 
«Ali afluirão todas as nações e 

muitos povos ocorrerão, dizendo: 
«Vinde, subamos ao monte do 
Senhor, ao templo do Deus de Jacob. 
Ele nos ensinará os seus caminhos e 
nós andaremos pelas suas veredas.» 

O profeta Isaías não fala de uma 
caminhada individual, isolada, mas de 
uma multidão que vai ao encontro do 
monte Sião, onde se encontra o 
Templo. Nesta caminhada, a solida-
riedade de uns para com os outros é 
fundamental. É o contrário de uma 
competição em que cada um – porque 
só um recebe o prémio – se alegra em 
que os outros fiquem para trás. 

O Batismo tem como efeito tornar-      
-nos membros de uma família; a dos 
filhos de Deus. 

Uma das notas essenciais do perfil 
de uma família é a solidariedade, a 
preocupação de uns pelos outros, a 
comunhão de alegrias e tristezas, a 
corresponsabilidade nas tarefas para 
que todos estejam bem. 

Daí que não há verdadeiro cristia-
nismo sem que nos preocupemos com 
os outros, indo ao encontro deles. 

Mais uma vez, o profeta Isaías 
formula-nos perguntas: Que lugar 
ocupam os outros na minha ação e na 
ajuda que lhes presto? Sou sensível 
ao descaminho em que se encontram 
tantas pessoas? 

«Um segredo. Um segredo em voz 
alta: estas crises mundiais são crises 
de santos. Deus quer um punhado de 
homens «seus» em cada atividade 
humana. Depois... «Pax Christi in 
regno Christi» (a paz de Cristo no 
reino de Cristo.) - São Josemaria, Cami-
nho, n.º 301. 

Neste Advento que agora começa 
– o último para muitas pessoas – 
quem me proponho aproximar de 
Deus, por uma confissão bem feita 
que leve à mudança de vida? 

Todas as vezes que falece uma 
pessoa de família, os outros são 
assaltados por este pensamento: ”Se 
eu soubesse… teria tratado esta 
pessoa com maior atenção, carinho e 
amizade!” Então façamo-lo já. 

–   Na família. O primeiro testemu-
nho é o de uma amizade profunda e 
espírito de serviço humilde e despren-
dido. 

–  No emprego. Esperam de nós 
um bom trabalho profissional em todos 
os momentos e uma camaradagem 
leal com todos. 

–  Na roda de amigos. Uma 
amizade nunca desmentida leva a 
uma grande sinceridade nas relações 
humanas. 

 
 

 

O Senhor virá 
(Trará a verdadeira paz 

e alegria) 
 

«Converterão as espadas em 
relhas de arado e as lanças em foices. 
Não levantará a espada nação contra 
nação, nem mais se hão de preparar 
para a guerra.» 

Quem lê a Bíblia e os historiadores 
(por exemplo, Flávio Josefo) verifica 
que a Terra Santa foi sempre um lugar 
muito conturbado ao longo dos 
séculos. 

Por isso, a grande aspiração do 
Povo de Deus era alcançar uma paz 
estável. Em geral, a guerra que o 
incomodava estava relacionada com 
as suas infidelidades ao Senhor. 

A paz é a tranquilidade na ordem, 
na harmonia, no amor. Não tem nada 
a ver com o silêncio e aparente 
tranquilidade impostos pelas armas, 
pelo medo, ou qualquer outro modo de 
opressão. 

Se considerarmos que a violação 
dos direitos da pessoa é uma forma de 
guerra, podemos dizer que neste 
mundo nunca gozamos de uma paz 
perfeita. Mas a paz tem a raiz no 
coração de cada um de nós. Ela 
alimenta-se da nossa fidelidade aos 
planos de Deus. 

Por isso, podemos falar de paz 
com Deus, connosco mesmos e com 
os outros, resumindo tudo na paz de 
consciência. 

Quem não está com a consciência 
em paz, semeia constantemente o 
desassossego à sua volta. Hoje 
estamos em guerra declarada, nas 
suas várias manifestações, porque 
tudo o que se opõe aos planos de 
Deus é uma declaração de guerra. 

Nossa Senhora disse em Fátima: 
“Se se converterem terão paz.”. 

– Aborto. É uma forma de guerra 
brutal que ceifa vidas quando as 
pessoas ainda não se podem defen-
der.  Durante  a  campanha pró-aborto  
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aborto no nosso país, a Irmã Lúcia 
dizia no Carmelo: “Se a lei do aborto 
não for aprovada, é cada um que 
comete este crime que pagará diante 
de Deus; mas se for o país como tal a 
aprová-lo, o país todo pagará.” A 
verdade, é que desde a aprovação do 
aborto – mesmo sem terem ganho o 
referendo – a nossa vida vai-se compl-
cando cada vez mais. 

–  Na família. A paz na família há 
de ser construída pelo empenho dos 
esposos em colocar Deus no centro 
do seu lar, pela fidelidade mútua e 
fidelidade para com Deus, na 
generosidade em aceitar os filhos e 
em educá-los. 

–  Paz na consciência. Procure-
mos a paz vivendo na graça de Deus, 
e vivendo generosamente a nossa 
vocação. 

Também existe a falsa paz 
daqueles que deixaram adormecer a 
sua consciência no pecado e perde-
ram toda a sensibilidade. Essa não a 
queremos. 

O Advento é uma chamada de 
Deus para construirmos a verdadeira 
paz no meio em que vivemos. 
Deixemos que o Senhor entre na 
nossa vida a sério. 

  
 

A Salvação está 

próxima 

(Combater o sono) 
 

«Chegou a hora de nos levantar-
mos do sono, porque a salvação está 
agora mais perto de nós do que 
quando abraçámos a fé. A noite vai 
adiantada e o dia está próximo.» 

As palavras de São Paulo da Carta 
aos Romanos, proclamadas na segun-
da Leitura, soam como uma trombeta 
militar chamando os soldados para o 
combate. 

«O grande risco do mundo atual, 
com sua múltipla e avassaladora 
oferta de consumo, é uma tristeza 
individualista que brota do coração 
comodista e mesquinho, da busca 
desordenada de prazeres superficiais, 
da consciência isolada. 

Quando a vida interior se fecha 
nos próprios interesses, deixa de 
haver espaço para os outros, já não 
entram os pobres, já não se ouve a 
voz de Deus, já não se goza da doce 
alegria do seu amor, nem fervilha o 
entusiasmo de fazer o bem. Este é um 
risco, certo e permanente, que correm 
também os crentes. 

Muitos caem nele, transformando-     
-se em pessoas ressentidas, queixo-
sas, sem vida. Esta não é a escolha 
duma vida digna e plena, este não é o 
desígnio que Deus tem para nós, esta 

não é a vida no Espírito que jorra do 
coração de Cristo ressuscitado.» 
(Francisco, EA Evangeli Guadium, n.º 2). 

O sono na vida espiritual tem um 
nome: tibieza. Este lamentável estado 
da alma parece-se com o estado de 
coma na vida corporal: a pessoa 
parece que não tem nada de especial, 
porque está serena, mas encontra-se 
em grave perigo de vida. Possivel-
mente, enquanto está assim incons-
ciente de tudo o que a rodeia, sonha 
com um mundo de felicidade, mas 
este sonho não corresponde à 
liberdade. 

São João, no Livro do Apocalipse 
foi encarregado pelo Senhor de 
escrever aos sete Bispos –  Anjos – 
das Igrejas da Ásia Menor. A um 
deles, o Bispo de Laodiceia, vítima 
desta doença espiritual, São João 
escreve palavras que nos ajudam a 
compreender melhor o que é a tibieza. 

«Conheço as tuas obras, que nem 
és frio nem quente; quem dera foras 
frio ou quente! Assim, porque és 
morno, e não és frio nem quente, 
vomitar-te-ei da minha boca. 

Como dizes: Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta; e 
não sabes que és um desgraçado, e 
miserável, e pobre, e cego, e nu; 
Aconselho-te que de mim compres 
ouro provado no fogo, para que te 
enriqueças; e roupas brancas, para 
que te vistas, e não apareça a 
vergonha da tua nudez; e que unjas os 
teus olhos com colírio, para que vejas. 
Eu repreendo e castigo a todos 
quantos amo; sê pois zeloso, e 
arrepende-te. Eis que estou à porta, e 
bato; se alguém ouvir a minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua casa, e 
com ele cearei, e ele comigo.» 
(Apocalipse 3:15-20).  

–  São João, por ordem de Deus, 
não se dirige a um pecador 
escandaloso, mas a um bispo. 

Na verdade, a tibieza é uma 
doença das almas com alguma 
preocupação de espiritualidade; que-
rem viver em graça, fugir do pecado 
mortal, mas não se importam de 
cometer pecados veniais e limitam 
cuidadosamente a sua generosidade 
para com Deus. O demónio anestesia 
as almas pela recusa sistemática em 
fazer a vontade de Deus. 

– «porque és morno, e não és frio 
nem quente». Um autor espiritual 
ajuda-nos a diagnosticar esta doença. 
«Luta contra essa frouxidão que te faz 
preguiçoso e desleixado na tua vida 
espiritual. Olha que pode ser o 
princípio da tibieza..., e, na frase da 
Escritura, os tíbios, Deus os 
vomitará.» (S. Josemaria, Caminho, 325). 

«És tíbio se fazes preguiçosa-
mente e de má vontade as coisas que 
se referem ao Senhor; se procuras 
com cálculo ou "manha" o modo de 
diminuir os teus deveres; se não 
pensas senão em ti e na tua 
comodidade; se as tuas conversas são 
ociosas e vãs; se não aborreces o 

pecado venial; se ages por motivos 
humanos.» (S. Josemaria, Caminho, 331). 

–  Almas que vivem iludidas. 
«Como dizes: Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta; e 
não sabes que és um desgraçado, e 
miserável, e pobre, e cego, e nu.» 

 
 

 

A Salvação está 

próxima 

(Atenção aos sinais) 
 

 «Portanto, vigiai, porque não 

sabeis em que dia virá o vosso 

Senhor. Compreendei isto: se o dono 

da casa soubesse a que horas da 

noite viria o ladrão, estaria vigilante e 

não deixaria arrombar a sua casa.» 

Há nas palavras de Jesus uma 

chamada de atenção para os sinais 

que o Senhor nos envia e um convite 

ao esforço para os decifrar. 

–  A chave da leitura. Somos 

filhos de Deus e Ele ama-nos com 

loucura. Tudo quanto nos acontece 

nesta vida nunca é sinal de castigo, 

mas de amor. As pessoas são 

propensas a interpretar como castigo 

tudo aquilo que não está de acordo 

com aquilo que gostam: uma doença, 

um contratempo económico, a morte 

de um familiar... 

Tudo deve ser examinado, partindo 

do princípio de que tudo quanto 

acontece tem sinal do amor de Deus. 

–  Os sinais que Deus nos envia. 

Precisamos de implorar a ajuda do 

Espírito Santo, com os Seus sete 

dons, para decifrarmos corretamente 

estes sinais que o Senhor nos envia. 

São mensagens de enamorado, de um 

Pai que nos ama com loucura. 

–  A nossa atitude perante estes 

sinais. Devemos manifestar ao Sen-

hor o nosso profundo agradecimento e 

pensar na Sua presença como pode-

remos corresponder a tanto amor, o 

que é que Ele nos pede concreta-

mente, por meio daquele sinal que nos 

envia. 

–  Elegância no trato com Deus. 

Por efeito de uma cultura que vem de 

longe, do negativo, do pessimismo, 

quando nos falam de alguma coisa 

desagradável que aconteceu a 

alguém, instintivamente pensamos nos 

seus defeitos e pecados, para logo a 

seguir carimbar esse acontecimento 

como um castigo pelo modo de ser da 

pessoa ou pelos seus pecados. 

Vale a pena lembrar o que 

aconteceu a Santa Teresa de Jesus, a 
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reformadora dos Carmelos. Vivia a 

santa carregada de dívidas, com 

saúde muito precária, difamada por 

toda a Espanha como se andasse a 

levar raparigas de um lado ao outro 

para a prostituição, ameaçada pela 

Inquisição que desconfiava da 

autobiografia que ela escrevera em 

obediência ao confessor, acertou de 

ela se deslocar a Burgos, para fundar 

um novo Carmelo. Ia doente, cansada 

e com sofrimento interior por tudo o 

que se disse. O rio Alazón transbor-

dava e foi com duras penas que 

conseguiram passá-lo, não sem que 

Teresa caísse à água gelada e 

apanhasse um banho completo. Ao 

mesmo tempo, uma voz soou aos 

seus ouvidos: “Teresa, é assim que eu 

trato os Meus amigos!” E logo ela, 

com a sua habitual espontaneidade: 

“Por isso Tendes tão poucos, Senhor!” 

 
 

A Salvação está 

próxima 

(Estejamos preparados) 
 

«Por isso, estai vós também prepa-
rados, porque na hora em que menos 
pensais, virá o Filho do homem.» 

A vigilância é uma virtude muito 
recomendada por Jesus no Evange-
lho. Recorre aos costumes da época 
em que viveu a Sua vida mortal entre 
nós, para nos explicar em que 
consiste: estar com os rins cingidos –
as pessoas atavam um cinto para 
levantar a túnica, de modo que não 
impeça de caminhar – de cajado na 
mão e lâmpadas já acesas, à espera 
do menor sinal para empreender a 
caminhada. 

A vigilância cristã não é um estar 
temeroso e receoso do que pode 
acontecer quando se der o nosso 
encontro com o Senhor. É antes 
aquela expectativa de duas pessoas 
enamoradas que aguardam com 
alegria e quase impaciência o 
encontro com quem se ama. Esta 
atitude interior traduz-se em normas 
de piedade: 

–  Exame de consciência. Para 
que estejamos sempre prontos para 
acolher o Senhor que nos procura, 
precisamos de examinar todas as 
noites a nossa vida, para ver como vai 
a nossa vida, tal como o comerciante, 
antes de encerrar o dia, vê como está 
a contabilidade, se teve prejuízo ou 
lucro. 

Todas as noites, antes de nos 
entregarmos ao sono, façamos a nós 
mesmos três perguntas: Que fiz hoje 
de bem? Que fiz de mal? Que poderia 

ter feito melhor? O texto não é de um 
santo, mas de um escritor pagão: 
Séneca, preceptor do imperador Nero. 

–  Oração. Intensifiquemos conti-
nuamente a nossa intimidade com o 
Senhor, por meio da oração. O texto 
do cântico Rorate, próprio do Advento, 
ajuda-nos a fazê-lo: “Ó céus, rociai do 
alto e as nuvens chovam o Salvador.” 
Pedimos depois ao Senhor que não se 
irrite ao ver a nossa indigência. A 
nossa alma devia ser um jardim de 
flores, de virtudes. Mas é um deserto. 

– A missa dominical. É o grande 
encontro com o Senhor que vem ao 
nosso encontro em cada Domingo 
para nos encher de coragem, com a 
Palavra e com o Seu Corpo e Sangue. 

Imitemos Nossa Senhora que, em 
profundo recolhimento, sem descurar 
os seus deveres de esposa e dona de 
casa, aguardou com alegria o 
nascimento do menino que trazia no 
seu seio virginal. 

 
 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana encontram-se de 
parabéns pelo seu aniversário 
natalício, os seguintes Leitores: 

 – Adelino Sousa, da Paróquia 

de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
na próxima quarta-feira, dia 4 de 
dezembro. 

 – Eulália Gonçalves, da 

mesma Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, no próximo 
sábado, dia 7 de dezembro. 

–  Miguel Pacheco, da Paróquia 

de São João Evangelista de Eiriz, na 
próxima quinta-feira, dia 5 de 
dezembro. 

–  Rosa Armanda, da mesma 

Paróquia de São João Evangelista de 
Eiriz, no próximo sábado, dia 7 de 
dezembro. 

 
 

H u m o r 
 

Horários 

A mãe entra no quarto do filho e 
diz-lhe: 

– Não tens vergonha? O sol já se 
levantou e tu ainda na cama! 

Ele respondeu: 
– Que culpa tenho eu de ele se 

levantar tão cedo? 
__________:__________ 

 
Música moderna 

O filho convidou o pai a escutar um 
CD de música moderna, de que muito 
gostava. Depois perguntou-lhe: 

– O pai já ouviu alguma coisa 
parecida? 

– Já. Foi há tempos quando um 
camião cheio de latos vazias chocou 
contra outro camião! 

__________:__________ 
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C A R V A L H O S A 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Menezes 

Pedro  

Miguel 

1.ª Leitura 
Adriana 

Queirós 

Alexandra 

Brito 

2.ª Leitura 
António 

Dias 

Joaquim 

Martins 

Oraç Univ. 
Rosa 

Menezes 

Pedro 

Miguel 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Paula 

Meireles 

Rosa 

Armanda 

2.ª Leitura 
Jorge  

David  

Marta 

Pinheiro 

Oração 
Universal 

Inês (…) 
Lúcia  

Gomes 
 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Raquel 

Barros 

Ricardo 

Brito 

1.ª Leitura 
Carla G. 

Sousa 

Isabel 

Matos 

2.ª Leitura 
Sofia 

Santos 

Eulália 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Raquel 

Barros 

Ricardo 

Brito 
 

F I G U E I R Ó 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitu. (Sem  dados 

2.ª Leitu. para preencher) 
 

A Fechar 
Para meditar: 

A Irmã Lúcia dizia no Carmelo: “Se 

a lei do aborto não for aprovada, é 

cada um que comete este crime que 

pagará diante de Deus; mas se for o 

país, como tal, a aprová-lo, o país 

todo pagará.” A verdade, é que 

desde a aprovação do aborto – 

mesmo sem terem ganho o referendo 

– a nossa vida, a vida dos portu-

gueses, vai-se complicando cada 

vez mais. 
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