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12.º Aniversário do 

Jornal do Leitor  

É verdade! São 12 anos de “vida” 

para ajudar os Leitores paroquiais. 

Nasceu neste dia, 1.º Domingo do 

Advento, mas do ano de 2009. 

Chamava-se Jornal do Leitor – Grupo 

dos Leitores da Paróquia de S. Tiago 

de Carvalhosa, a quem era distribuído 

em exclusivo. Mais tarde, passou a 

ser extensivo às Paróquias de Eiriz e 

de Sanfins de Ferreira, tomando o 

nome de Jornal do Leitor – Jornal 

Inter-paroquial. O logotipo mudou 

também. Mais tarde, com o Padre 

atual, Sr. Pe. Tiago, passou a ser 

distribuído igualmente na Paróquia de 

Figueiró, paróquia que foi assumida 

por este Pároco, em acrescento às 

restantes três.  

Inicialmente impresso em papel e 

distribuído pelos Leitores, passou a 

ser apresentado na forma digital, a 

partir de 02-12-2018 (I Dom. do 

Advento - Ano C’) a pensar no 

gravíssimo problema que é a 

degradação do planeta e nas 

condições climáticas que se agravam 

de ano para ano. O atual logotipo, 

passou a ser muito mais simples em 

relação ao anterior.  

O Jornal já vai na Edição 657 e 

está acessível na Internet desde a 

Edição n.º 1. Basta procurá-lo em 

www.paroquiascesf.com. Pode ser 

enviado gratuitamente a quem o 

solicitar, indicando o seu endereço 

eletrónico de E-mail. 

      Neste dia de aniversário, o Jornal 

deseja a todos os Leitores, um bom 

ano, ao serviço da Liturgia nas suas 

Paróquias. 

     A todos, e também aos leitores 

não litúrgicos que o leem, o Jornal do 

Leitor agradece e oferece-vos esta 

festa do seu 12.º aniversário de 

existência. 

A todos, um muito bem hajam. 

 
 

 

 

Ano “B” 2020 / 2021 
 

Tem início hoje, dia 29 de 

novembro, o “Ano ‘B’ litúrgico 2020 / 

2021” que terminará no sábado dia 

27/11/2021, após o XXXIV Domingo 

do Tempo Comum, com a Festa de 

Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 

Universo. 

     Assim, neste Tempo do Advento, 

para a celebração da Missa, tomam-     

-se os Lecionários do Advento.   

 
 

 

 

NO ADVENTO 

Celebramos que… 

 
Em cada Advento, celebramos 

que devemos estar alerta e dispostos 

para dar espaço a Deus, na nossa 

vida. 

 
 

 

 

ADVENTO 

Inconformismo evangélico 

 
«Porque nos deixais, Senhor, desviar 

dos vossos caminhos e endurecer  
o nosso coração,  

para que não Vos tema?»  
 

- Is 63, 17 

 

Contra a renovação que nos 

propõe o Advento, levantam-se as 

dificuldades: 

A desordem moral está na raiz 

de todas as crises 

Nota-se um grande inconformismo 

na nossa vida social, por causa das 

medidas de austeridade. Multiplicam-   
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-se as greves e as reclamações de 

toda a ordem. 

No meio de tudo isto, não se ouve 

uma única reclamação para que 

melhore a vida moral das pessoas. E, 

no entanto, esta desordem moral está 

na raiz de todas as crises. 

Temos de confrontar corajosa-

mente o mundo de paz e alegria que 

Jesus nos veio trazer com a situação 

em que nos encontramos. 

O Advento fala-nos do inconfor-

mismo com o que somos, e anima-       

-nos a cultivar o são desconten-

tamento, não manifestado por greves, 

como na vida social, mas por um 

avivar da esperança e uma luta 

espiritual mais intensa. 

 
 

 

 

I Domingo do 

Advento 
 

Começa o Advento e, com ele, um 

novo Ano Litúrgico. A Igreja convida-     

-nos a preparar nestas quatro 

semanas que precedem o Natal, a 

vinda do Senhor. 

Mas como podemos falar na Sua 

vinda, se Ele já veio, nascendo numa 

pobre gruta, da sempre Virgem 

Maria? 

Vamos celebrar a Sua vinda 

histórica, o nascimento em Belém, há 

dois mil anos. Procuramos ter 

presente a Sua vinda escatológica, no 

fim dos tempos, para julgar os vivos e 

os mortos, os que vão para o Céu e 

os que se condenam. 

As duas vindas ajudam-nos a 

preparar o nascimento de Cristo em 

nós, pela eliminação do pecado e 

crescimento da intimidade com Deus. 

 
 

 

Introdução 

À espera da Sua vinda. 

Para nos ajudar a entender o 

“Tempo do Advento” que hoje 

começamos a celebrar, recordemos 

uma parábola de Jesus, que nos dizia 

o seguinte: «Um homem nobre partiu 

para uma região longínqua, a fim de 

tomar posse de um reino e em 

seguida voltar. Chamando dez dos 

seus servos, entregou-lhes dez minas 

e disse-lhes: "Fazei render a mina até 

que eu volte"» (Lc 19, 12-13). 

Desta  parábola  e  talvez  da  

tradução imprecisa de algumas frases 

do Senhor, como, por exemplo, «Não 

vos deixarei órfãos; Eu voltarei a vós» 

(Jo 14, 18), nasceu a ideia que, no dia 

da Ascensão, Jesus se despedira dos 

discípulos para voltar, no esplendor 

da sua glória, no fim dos tempos. Ora, 

acontece que a expressão “vinda do 

Senhor”, apesar de ter entrado no uso 

comum, presta-se por vezes a mal-         

-entendidos, isto é, a interpretações 

incorrectas e, por isso,  os textos 

litúrgicos até a evitam, (evitam a 

expressão “vinda do Senhor”) 

exactamente porque Jesus não nos  

deixou,  não  se  afastou,  quer  dizer, 

a nossa vida não se desenrola na sua 

ausência. 

Os gregos imaginavam Zeus 

(deus pagão grego), imperturbável no 

Olimpo (no templo), acima das 

misérias humanas. Ele era, segundo 

o oráculo de Pausânia (escritor 

grego), «aquele que era, que é, e que 

será». Já o Deus dos cristãos é 

diferente, é «aquele que é, que era e 

que há de vir» (Ap 1, 8); e não «o Se-

nhor que volta», mas aquele que 

nunca cessa de vir. (está sempre a 

vir, sempre a chegar, está sempre 

connosco). Na verdade, Ele entra, 

compromete-se com a história do 

mundo e renova, juntamente com o 

homem, toda a criação: cura os 

doentes, sara as feridas causadas 

pelo pecado, apaga os ódios, prega o 

amor e conduz o mundo «pelo 

caminho da paz» (Lc 1, 79). 

Os primeiros cristãos imploravam: 

«Maranatha: que quer dizer, vem, 

Senhor!» (1 Cor 16, 22). Na verdade, 

«Vem, Senhor Jesus», é a invocação 

com que termina o livro do Apocalipse 

(Ap 22, 20). 

– Vem, Senhor Jesus! Vem, e 

connosco renova o mundo! 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 24,1-3 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 

 
O profeta Isaías dirige um apelo 

dramático ao Senhor para que venha 

libertar Israel dos seus pecados, recriando 

um Povo de Deus de coração renovado. 

Como Isaías, elevemos ao Senhor 

uma oração para que nos transforme 

interiormente, neste Advento da Salvação. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

13bVós, Senhor, sois nosso Pai 

e nosso Redentor, desde sempre, 

é o vosso nome. 17Porque nos 

deixais, Senhor, desviar dos 

vossos caminhos e endurecer o 

nosso coração, para que não Vos 

tema? Voltai, por amor dos 

vossos servos e das tribos da 

vossa herança. 19bOh, se rasgas-

seis os céus e descêsseis! Ante a 

vossa face estremeceriam os 

montes! 2bMas Vós descestes e 

perante a vossa face estreme-

ceram os montes. 3Nunca os 

ouvidos escutaram, nem os olhos 

viram que um Deus, além de Vós, 

fizesse tanto em favor dos que 

n’Ele esperam. 4Vós saís ao 

encontro dos que praticam a 

justiça e recordam os vossos 

caminhos. Estais indignado contra 

nós, porque pecámos e há muito 

que somos rebeldes, mas 

seremos salvos. 5Éramos todos 

como um ser impuro, as nossas 

ações justas eram todas como 

veste imunda. Todos nós caímos 

como folhas secas, as nossas 

faltas nos levavam como o 

vento. 6Ninguém invocava o vosso 

nome, ninguém se levantava para 

se apoiar em Vós, porque nos 

tínheis escondido o vosso rosto e 

nos deixáveis à mercê das nossas 



faltas. 7Vós, porém, Senhor, sois 

nosso Pai e nós o barro de que 

sois o Oleiro; somos todos obra 

das vossas mãos. 
 

Palavra do Senhor 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura soa a uma prece ardente, 

que requer uma boa preparação. Não a 

podes descurar.  

Insisto nas interrogações porque são 

poucos os Leitores que as sabem fazer 

corretamente. Repito que a interrogação 

começa logo a fazer-se no início da frase e 

não apenas no fim. Assim, na 2.ª frase 

deste texto, a interrogação começa logo 

em “Porque nos deixais, …não Vos tema?” 

(começa, forte, de forma acentuada e 

termina suave). 
Depois temos as exclamações: quem 

as faz bem? Parece que temos vergonha 

delas. Sinto que até me torno aborrecido, 

incomodativo, por insistir sempre nestas 

observações, mas o que verifico é que os 

Leitores continuam iguais, parecem não 

melhorar nada no que a isto diz respeito.  

Procura ler bem a pontuação: “Oh, se 

rasgásseis os céus e descêsseis!” – “Ante 

a vossa face estremeceriam os montes!”. 

Exercita as palavras: rasgásseis / 

descêsseis / estremeceriam / descestes / 

estremeceram / deixáveis / e outras.   
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O povo de Israel estava exilado na 

Babilónia. Tinham passado poucos 

anos desde a destruição de 

Jerusalém e nos deportados 

mantinha-se viva a lembrança da 

humilhação sofrida. Nos seus olhos 

estavam ainda impressas as imagens 

arrepiantes daquele terrível dia do 

mês de Julho de 587 a.C: os soldados 

de Nabucodonosor que demoliam as 

muralhas, os palácios do rei em 

chamas, as mulheres que fugiam 

aterrorizadas com os filhos nos 

braços e, como chacais atrás dos 

leões, os edomitas (povo semita 

idumeu, da Idumeia) que se lançavam 

sobre a presa mortalmente ferida (SI 

137, 7). 

Enquanto procuravam a razão 

para uma desgraça tão grande, um 

dos seus poetas compôs a 

comovente oração donde é tirada a 

Leitura de hoje, uma das mais belas 

de toda a Bíblia. 

O trecho começa com uma 

angustiada invocação a Deus: «Vós, 

Senhor, sois nosso Pai e nosso 

Redentor, desde sempre, é o vosso 

nome» (v. 16). 

Ao contrário dos outros povos, 

que normalmente atribuíam aos seus 

deuses o apelativo de pai, os hebreus 

eram um pouco avessos a dar este 

título ao seu Deus. Não lhe 

chamavam pai porque, antes de mais, 

não o queriam equiparar aos deuses 

pagãos que – como se dizia –  

geravam filhos e filhas e muitas vezes 

até se apaixonavam pelas mulheres 

da terra (Gn 6, 2); e também porque 

já tinham um pai, Abraão. 

Mas na Babilónia, onde o povo 

estava exilado, deram-se conta que 

nem Abraão, nem Isaac, nem Jacob 

os podiam socorrer. Os patriarcas 

tinham todos os motivos para se 

envergonhar dos seus filhos 

degenerados:  «Abraão  não  nos 

conhece e Israel não se lembra de 

nós»  – diziam. (Is 63, 16). 

É neste contexto histórico que, 

pela primeira vez na Bíblia, Deus é 

invocado como pai, expressão esta 

que virá a ser depois constantemente 

utilizada por Jesus para indicar Deus. 

Nos Evangelhos iremos encontrá-la 

184 vezes posta na sua boca. 

Também o termo redentor é muito 

significativo. Esta expressão referia-     

-se ao parente mais próximo, àquele 

que tinha a responsabilidade de 

resgatar um membro da família que 

tivesse perdido a liberdade, quer 

porque fosse feito prisioneiro, quer 

porque, carregado de dívidas, se 

tivesse entregado como escravo ao 

seu credor. Este dever irrevogável era 

cumprido de duas formas: juntando o 

montante em dinheiro exigido para o 

resgate, ou entregando-se a si 

mesmo em substituição do próprio 

familiar. 

Depois da destruição de Jerusa-

lém, a situação de Israel era ca-

tastrófica:  já não podia contar com 

nenhum redentor, porque todos eram 

escravos. Não restava senão recorrer 

a Deus, suplicando-lhe que 

assumisse a tarefa de redentor. 

Então, após esta invocação inicial, 

a oração transforma-se em lamento: 

«Porque nos deixais, Senhor, desviar 

dos vossos caminhos e endurecer o 

nosso coração, para que não vos 

tema?»  (v. 17). 

A pergunta é dramática, é a 

expressão do angustiante enigma que 

as pessoas de todos os tempos 

vivem: por que é que Deus, sendo 

omnipotente, não impede o mal? Por 

que não nos preserva (nos defende) 

do fracasso e das escolhas de morte? 

Por que permite que os vícios e as 

paixões nos afastem do seu amor?  

Sim, porquê? 

Estas são perguntas às quais 

ninguém conseguiu nunca dar uma 

resposta racional. Perguntas para as 

quais somente na oração se pode en-

trever uma luz, ou seja, apenas pela 

fé podemos encontrar resposta. 

Então, para revigorar a fé, para 

encontrar motivos de esperança, o 

autor deste trecho estupendo pensa 

nos tempos passados (Is. 64, 1-3), 

recorda que Deus sempre interveio 

para clarear as noites escuras do seu 

povo; lembra de modo particular a 

noite da libertação do Egipto e 

conclui: «Nunca os ouvidos 

escutaram, nem os olhos viram que 

um Deus, além de Vós, Senhor, 

fizesse tanto em favor dos que nele 

esperam»  (Is.64, 3). 

Então, recolhidos em oração, os 

deportados releem a sua história e 

tomam consciência dos erros 

cometidos: «Estais indignado contra 

nós, Senhor, porque pecámos... as 

nossas faltas nos levavam como o 

vento... Nos deixáveis à mercê das 

nossas faltas» (v. 4-6). 

Esta constatação, que os deveria 

desencorajar, faz, no entanto, com 

que exclamem confiantes: «Vós, 

porém, Senhor, sois nosso Pai e nós 

o barro de que sois o Oleiro; somos 

todos obra das vossas mãos» (v. 7). 

Quer dizer, a paz interior, a 

esperança, o olhar otimista voltado 

para o futuro, são as graças que 

sempre obtém a oração bem feita. O 

ser humano não pode senão sentir-se 

seguro quando se dá conta de estar 

nos braços de um pai que cuida dele. 

À luz de toda a revelação bíblica, 

a história dos exilados da Babilónia é 

uma imagem das desventuras a que, 

inevitavelmente, vai ao encontro 

quem escolhe caminhos que afastam 

de Deus. A desilusão, a solidão, a 

vergonha e a infelicidade são as 

consequências amargas do pecado. 

E Deus, por que não intervém 

para nos impedir de cometer erros?  
 
 

I Dom. do Advento – 29-11-2020 – N.º 657 

– Pág. 3 / 12   



 

Pág. 4 / 12 –  

I Dom. do Advento – 29-11-2020 – N.º 657 

 

 

Esta a pergunta que também nós nos 

colocamos. 

Desde que criou o ser humano 

livre, Deus já não é omnipotente. Já 

os rabis o intuíam e falavam do 

zimzum (do rumor) de Deus: de certo 

modo – diziam – Ele diminuiu o seu 

poder e expôs-se ao risco de receber 

das suas criaturas um não 

humilhante. Tal é o amor que tem por 

nós. O amor e a confiança que espera 

de nós.  

Mas «forte como a morte é o 

amor, os seus ardores são chamas de 

fogo» (Ct 8, 6), quer dizer, Deus 

nunca se resigna com as derrotas. 

Deus, que calculou também as 

nossas rejeições, os nossos “nãos”, é 

obrigado pelo seu amor a continuar a 

procurar-nos. Não pode impor-se, não 

pode dominar a nossa vontade, mas a 

sua paixão é tão grande que – 

afirmava Edith Stein – é «infinita-

mente inverosímil» (é pouco provável) 

que Ele, até mesmo num único caso 

que seja, possa sair derrotado para 

sempre.  

Quer dizer, apesar de toda a 

liberdade que Deus nos deu, é 

praticamente impossível que Deus 

saia derrotado, que Deus perca a 

aposta, em relação ao homem. 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 

 

O Espírito Santo coloca em nossos 

lábios a resposta à Sua interpelação que 

nos fez pelo profeta Isaías. 

Também nós, neste Advento da 

Salvação, pedimos ao Senhora a graça da 

nossa conversão pessoal, preparando a 

vinda de Jesus neste Natal. 

  

REFRÃO: 

 

SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS 

VOLTAR, 

MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO E 

SEREMOS SALVOS. 

 

SALMO: 

 
Pastor de Israel, escutai, 

Vós que estais sentado sobre os 

Querubins, aparecei. 

Despertai o vosso poder 

e vinde em nosso auxílio. 

  

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 

olhai dos céus e vede, visitai esta 

vinha. 

Protegei a cepa que a vossa mão 

direita plantou, 

o rebento que fortalecestes para Vós. 

  

Estendei a mão sobre o homem que 

escolhestes, 

sobre o filho do homem que para Vós 

criastes; 

e não mais nos apartaremos de Vós: 

fazei-nos viver e invocaremos o vosso 

nome. 

 
 

 

 

Segunda Leitura 
(1 Cor 1, 3-9) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo, na sua primeira Carta aos 

fiéis da Igreja de Corinto, encoraja-os a 

corresponder às graças que lhes foram 

concedidas e anima-os a confiar que o 

Senhor os manterá firmes até ao fim. 

Deus é fiel e não deixa de nos ajudar, 

se Lhe manifestarmos a nossa boa 

vontade em corresponder a esta graça do 

Advento.      

  

LEITURA: 

 

 
 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3A graça e a paz vos 

sejam dadas da parte de Deus, 

nosso Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo. 4Dou graças a Deus, em 

todo o tempo, a vosso respeito, 

pela graça divina que vos foi dada 

em Cristo Jesus. 5Porque fostes 

enriquecidos em tudo: em toda a 

palavra e em todo o conhecimen-

to; 6e deste modo, tornou-se firme 

em vós o testemunho de 

Cristo. 7De facto, já não vos falta 

nenhum dom da graça, a vós que 

esperais a manifestação de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 8Ele vos 

tornará firmes até ao fim, para que 

sejais irrepreensíveis no dia de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 9Fiel 

é Deus, por quem fostes chama-

dos à comunhão com seu Filho, 

Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

As cartas de São Paulo têm palavras 

que são autênticas pérolas que, como tal, 

devem ser bem tratadas. Um leitor 

autêntico e apaixonado, é um amante das 

palavras! Não as maltrates com uma 

leitura apressada, sem preparação, 

nervosa ou displicente (aborrecida e 

enfadonha). Sê competente. 

Exercita a respiração porque vais lidar 

com algumas frases longas. Portanto, gere 

bem o ar, para aguentar melhor a leitura. 

Em jeito de exercício, repete várias 

vezes as palavras: enriquecidos / 

manifestação / irrepreensíveis / e outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Estes são os versículos com que 

começa a primeira Carta aos 

Coríntios, escrita por Paulo a uma 

comunidade que acolhera com 

entusiasmo o Evangelho, mas depois, 

cedendo às ilusões do paganismo, 

caíra nos antigos vícios. O Apóstolo 

estava a par destas misérias morais 

e, na continuação da carta, condená-

las-á severamente. No entanto, de 

início, utiliza uma linguagem doce e 

amável, com a qual põe em relevo as 

maravilhas operadas pela graça de 

Deus e reconhece que os Coríntios 

foram enriquecidos com todos os 

dons espirituais, os da palavra e os 

da ciência (v. 5). 

Causa uma certa surpresa notar 

que não haja referências a virtudes e 

qualidades mais importantes, tais 

como a fé, a esperança e a caridade 

que brilhavam entre os Tessaloni-

censes (1 Ts 1, 3), ou a generosa 

dedicação à causa do Evangelho em 

que sobressaíam os Filipenses (Fl 1, 

5). De forma velada (disfarçada), 

Paulo dá a entender aos Coríntios 

que, na sua comunidade, nem tudo é 

perfeito e que a graça de Cristo  
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poderia obter melhores resultados se 

houvesse maior correspondência. Por 

se terem virado em demasia para as 

realidades deste mundo, esqueceram 

que esperavam o Senhor que vem. 

Depois. na segunda parte do 

trecho (v. 6-9), o Apóstolo lembra esta 

verdade: «Esperais a manifestação 

de Nosso Senhor.» Está consciente 

da fragilidade espiritual dos seus 

cristãos, mas certo também de que, 

apesar das suas fraquezas, Deus 

concluirá a obra iniciada. A sua 

fidelidade não está condicionada à 

resposta do homem. Se chamou os 

Coríntios à salvação, então 

continuará a acompanhar o seu 

crescimento espiritual até os ter 

introduzido na gloriosa comunhão 

com Cristo. 

Esta afirmação não é expressão 

de um otimismo ingénuo e superficial, 

mas é o convite a cultivar a 

esperança cristã que se funda na 

gratuidade do amor de Deus. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Salmo 84 (85), 8) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Que faríamos sem a ajuda do Senhor, 

se é já Ele quem faz nascer dentro de nós 

o desejo de uma verdadeira conversão 

pessoal? 

O mesmo Senhor que desperta em 

nosso coração o desejo de nos 

emendarmos dar-nos-á as graças 

necessárias para o conseguirmos. 

Manifestemos esta Esperança, 

aclamando O Evangelho que para nós vai 

ser proclamado. 

  
 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Mostrai-nos, Senhor, a vossa 

misericórdia 

e dai-nos a vossa salvação. 

 
 

 

 

Evangelho  
(Mc 13, 33-37) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 33«Acautelai-vos e 

vigiai, porque não sabeis quando 

chegará o momento. 34Será como um 

homem que partiu de viagem: ao 

deixar a sua casa, deu plenos 

poderes aos seus servos, atribuindo a 

cada um a sua tarefa, e mandou ao 

porteiro que vigiasse.  35Vigiai, 

portanto, visto que não sabeis quando 

virá o dono da casa: se à tarde, se à 

meia-noite, se ao cantar do galo, se 

de manhãzinha; 36não se dê o caso 

que, vindo inesperadamente, vos 

encontre a dormir. 37O que vos digo a 

vós, digo-o a todos: Vigiai!» 
 

Palavra da Salvação 
 

  
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

 
Vigiar é a palavra-chave deste 

trecho. É utilizada com uma in-

sistência quase excessiva: «Acaute-

lai-vos e vigiai» (v. 33), «mandou ao 

porteiro que vigiasse» (v. 34), «vigiai, 

portanto» (v. 35), «digo-o a todos: 

vigiai!» (v. 37). 

A recomendação de vigiar é tão 

importante que Jesus reforça-a com 

uma comparação: «Será como um 

homem que partiu de viagem, e que 

ao deixar a sua casa, deu plenos 

poderes aos seus servos, atribuindo a 

cada um a sua tarefa, e mandou ao 

porteiro que vigiasse» (v. 34). 

Não é evidente, à primeira vista, a 

ligação da parábola com o que se 

segue: «Vigiai, portanto, visto que não 

sabeis quando virá o dono da casa» 

(v. 35). O convite a vigiar era dirigido 

inicialmente apenas ao porteiro (v. 

34), depois é estendido a todos (v. 

35). Trata-se de uma pequena incon-

gruência (uma contradição), devida 

provavelmente ao facto de Jesus ter 

dirigido a parábola aos seus 

discípulos, para lhes lembrar que 

deviam conservar e fazer frutificar os 

tesouros que Ele deixava antes de 

voltar ao Pai. Mais tarde, o 

evangelista achou bem alargá-la a 

todos os membros das suas 

comunidades, para lhe recordar a 

vigilância enquanto esperavam a 

vinda do Senhor. 

Que significa vigiar? Por que se 

insiste tanto na noite? Por que é que 

o dono da casa, em vez de chegar de 

dia, chega de improviso, quando 

ninguém o espera? Quem representa 

o porteiro? Quem é o dono da casa? 

Onde foi? Que poderes deixou aos 

seus servos? 

Antes de responder a estas 

perguntas, que nos irão introduzir na 

mensagem da parábola, é preciso 

acrescentar uma alteração à tradução 

do v. 35: «Vigiai, portanto, visto que 

não sabeis quando vem o dono da 

casa.» Jesus não se refere ao seu 

regresso num futuro distante e 

impreciso, mas à sua constante 

presença renovadora no mundo. 

Começamos então a identificar o 

protagonista da parábola. O dono da 

casa é Jesus, que, no entanto, não 

partiu, simplesmente mudou o seu 

modo de estar presente entre os 

discípulos. Ele agora está mais 

próximo de cada pessoa do que 

estava quando caminhava pelas 

estradas da Palestina.  Tendo entrado 

no mundo dos ressuscitados, Ele já 

não está sujeito – como estava – aos 

limites da nossa condição humana. 

Por este motivo convidou os seus dis-

cípulos a manterem sempre viva a 

perceção (a noção) da sua presença 

no meio deles: «Eu estarei sempre 

convosco até ao fim dos tempos» (Mt 

28, 20). Não é fácil esta perceção, já 

que só a pode ter quem tem um olhar 

capaz de perscrutar (de penetrar) a 

densa escuridão da noite.  

É significativo o facto de o Senhor 

avisar que Ele chega durante a noite. 

Como um ladrão, Ele vem quando o 

mundo está envolvido na escuridão: 

«Se o dono da casa soubesse a que 

horas da noite viria o ladrão, estaria 

vigilante e não deixaria arrombar a 

casa» (Mt 24, 43). Também as dez 

virgens foram surpreendidas durante 

o sono: esperavam o noivo que 

tardava, começaram todas a dormitar 

e acabaram por adormecer; «a meio 

da noite, ouviu-se um brado: “Aí vem 

o noivo, ide ao seu encontro!”» (Mt 

25, 5-6). 

 
I Dom. do Advento – 29-11-2020 – N.º 657 

– Pág. 5 / 12   



 

Pág. 6 / 12 –  

I Dom. do Advento – 29-11-2020 – N.º 657 

 
Porquê esta insistência na noite? 

Os mestres de Israel ensinavam 

que, na história do mundo, existiram 

quatro grandes noites. A primeira foi 

no momento da criação: não existiam 

o Sol nem a Lua e era noite quando 

Deus disse: Faça-se a luz!» (Gn 1, 3). 

Houve uma segunda noite, aquela em 

que Deus estabeleceu a aliança com 

Abraão (Gn 15). Depois uma terceira, 

a mãe de todas as noites, aquela da 

libertação de Israel do Egipto, que foi 

«noite de vigília para o Senhor, noite 

de vigília para todos os filhos de Israel 

nas suas gerações» (Ex 12, 42).  

A quarta noite é a que Israel 

espera: nela Deus intervirá para criar 

o mundo novo e dar início ao seu 

reino. 

Quando, no Novo Testamento, se 

fala da vinda do Senhor durante a 

noite, trata-se de uma referência a 

esta quarta noite. E a nossa noite, é o 

tempo em que vivemos, tempo que é 

escuro, tempo no qual as propostas 

de vida mais consensuais são as 

hedonísticas (as mundanas), não as 

das bem-aventuranças de Jesus. 

Esta quarta noite é cuidadosa-

mente dividida por Marcos, de acordo 

com o cálculo popular romano, em 

quatro partes, pontualmente evoca-

das: o anoitecer, a meia-noite, o canto 

do galo e o alvorecer (v. 35) para 

sublinhar, de forma meticulosa, o 

aviso a estar vigilantes, a não 

dormitar nem sequer por um instante. 

Quem tem um olhar orientado pelo 

amor deixa-se interpelar pelos 

acontecimentos e sabe ver neles os 

sinais de que as esperanças de um 

mundo novo começam a realizar-se. 

Quem é vigilante está pronto para 

acolher o Senhor que vem e sabe 

reconhecê-lo  em  quem  procura  a  

paz,  o diálogo e a reconciliação; vê-o 

nos pobres que, sem recorrerem à 

violência, se empenham a favor da 

justiça; vê-o no estrangeiro que 

procura ajuda; abraça-o em quem 

está sozinho e precisa de conforto. 

A escuridão incute temor, em 

certos momentos, torna-se tão densa 

que até mesmo o cristão dotado de 

um fino olhar de fé pode perder de 

vista o seu Senhor e ser apanhado 

pelo cansaço, pelo aborrecimento, 

pelo desconforto. Quando sente as 

pálpebras pesadas de sono, deve 

recordar a exortação de Paulo: «A 

noite (a quarta, a última noite) 

adiantou-se e o dia está próximo» 

(Rm 13, 12). 

Há um segredo para permanecer 

acordados: a oração, vista como um 

diálogo constante com o Senhor. 

Quem não reza dormita, acaba por 

resignar-se e adequar-se, como 

todos, à escuridão da noite que 

envolve o mundo  (Mc 14, 37-40). 

Os servos, outras personagens da 

parábola, representam os discípulos 

empenhados na execução dos 

projetos do seu Senhor. A cada um é 

confiada uma tarefa,   uma   missão  a   

desempenhar,  de acordo com as 

suas capacidades. Ninguém deve 

esperar que o dono da casa realize 

sozinho a sua obra. São os servos os 

executores. 

O porteiro, que deve ser mais 

vigilante do que os outros, indica 

aquelas pessoas que, na comuni-

dade, têm o encargo dos serviços 

mais importantes, aqueles dos quais 

depende a própria vida da Igreja: o 

anúncio da palavra de Deus, a 

celebração dos sacramentos, o apoio 

aos discípulos que vacilam na fé. 

Estes porteiros devem estar mais 

vigilantes do que os outros: nos seus 

pensamentos, nas suas palavras, nas 

suas escolhas de vida são 

convidados a comportar-se sempre 

como «filhos da luz», nunca como 

«filhos das trevas», já que devem 

também manter acordados os seus 

irmãos mais fracos, aqueles que 

correm o perigo de serem enganados 

pelos príncipes deste mundo. 

 
 

 

Oração Universal 

(para a Missa Vespertina) 
 

 

1 

Pelas igrejas e Instituições da 

humanidade, 

tentada pela rotina dos mesmos 

gestos,  

para que descubram os novos sinais 

que Deus lhes dá, 

oremos ao Senhor. 

 2 

Pelos bispos. presbíteros, diáconos e 

fiéis, 

enriquecidos em toda a palavra que 

vem de Cristo, 

para que vivam a fé em plenitude, 

oremos ao Senhor. 

3 

Pelos homens que se desviam do 

verdadeiro caminho 

e pelos que deixam endurecer o 

coração, 

para que Deus rasgue os céus e Se 

lhes revele, 

oremos ao Senhor. 

4 

Por todos os que perderam a 

esperança 

e por aqueles a quem ninguém dá 

apoio, 

para que Deus lhes mostre a 

salvação, 

oremos ao Senhor. 

5 

Pelos membros da nossa assembleia, 

para que Deus seja o oleiro que os 

modela 

com as suas mãos, a sua Palavra e o 

seu Espírito, 

oremos ao Senhor. 
 

 

(para a Missa do Dia) 
 

 

1 

Para que visite e defenda sempre a 

sua Igreja santa, 

e dê novo vigor à nossa Diocese, 

oremos ao Senhor. 

2 

Para que conceda os seus dons 

espirituais ao Papa Francisco, 

e a todos os bispos presbíteros e 

diáconos, 

oremos ao Senhor. 

3 

Para que, com o auxílio da sua 

proteção, 

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 defenda as vítimas 

inocentes 

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. 
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Antífona da Comunhão 
 

Salmo 84, 13 
 

O Senhor nos dará todos os bens  

e a nossa terra produzirá o seu fruto. 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
O Senhor do Céu e da terra entra 

na espelunca do nosso coração para 

nos transformar n’Ele. Deseja 

encontrar em nós fé viva, humildade, 

profunda e muito e generoso amor, 

como encontrou no Coração de 

Nossa Senhora quando Ela O recebia 

na terra. 

Peçamos à Rainha do Universo 

que nos ajude hoje especialmente a 

preparar esta Comunhão. 

 
 

 

 

N A T A L 

É Deus que nos pede 

esmola (1) 

 

HUGO DE AZEVEDO 

 
Neste Natal em que tanta gente 

tem de recorrer à esmola e tanta 

outra procura atender generosamente 

essa dolorosa necessidade, é bom 

ver Nosso Senhor também a pedir 

esmola e a agradecer a esmola que 

Lhe dermos, a Ele diretamente, pelo 

amor, e a todos os que passam fome 

e com quem Ele se identificam: 

«Porque tive fome e me destes de 

comer, sede e me destes de beber, 

estava nu e me vestistes…», enfim, 

porque «tudo o que fizestes a um 

destes meus irmãos mais pequeni-

nos, a Mim o fizestes…» (Mt 25, 35 e 

40). 

Grande mistério, que a todos nos 

comove: o próprio Deus, Deus 

Criador e Omnipotente, a pedir e a 

agradecer esmolas das suas 

criaturas! 

É uma verdade estranha, mas 

evidente; e quanto mais evidente, 

mais estranha parece. Mas não veio 

Ele pedir-nos licença de entrar neste 

nosso mundo? Ele, que é o Senhor 

do mundo; Ele, «em Quem nós nos 

movemos, existimos e somos» (Act 

17, 28); Ele que nos criou e nos 

mantém na existência; Ele, Deus 

todo-poderoso; não envia porventura 

um embaixador insigne, um Príncipe 

celestial, a pedir a uma menina de 

Nazaré a esmola de O receber no seu 

seio? 

Mistério maravilhoso! Estabelece-     

-se um diálogo diplomático; ela 

pergunta em que condições o Senhor 

deseja ser concebido; é esclarecida; 

e, com a maior simplicidade, respon-

de que sim. – Sim, Senhor Embaixa-

dor, aceito Deus como meu Filho. 

Pode entrar no meu seio desde já. 

«Faça-se em mim, segundo a tua 

palavra» (Lc 1, 38).  

 
 

 

Esperamos Deus 

– Que Ele venha sem demora 

 
«Vós, Senhor, sois nosso Pai e 

nosso Redentor, [...]. Porque nos 

deixais, Senhor, desviar dos vossos 

caminhos e endurecer o nosso 

coração, para que não Vos tema? 

Voltai, por amor dos vossos 

servos [...].» 

Estamos convencidos de que 

precisamos da vinda do Redentor do 

mundo, para sermos felizes, ou não? 

O primeiro passo no caminho 

errado é que temos uma falsa noção 

de felicidade: para muita gente é o 

mesmo que o prazer dos sentidos até 

à saciedade. As únicas aspirações de 

muitos — também de cristãos — são 

o dinheiro, como arma de importância 

social e acesso ao que se deseja — a 

boa mesa e o sexo. 

Tudo o que não encaminha para 

isso é posto de parte, embora haja 

uma vaga nostalgia de Deus que se 

procura vencer com a religiosidade 

popular. 

Queremos mesmo a sério que Ele 

venha e Se meta na nossa vida? 

Achamos que Deus é incómodo, 

demasiadamente exigente e, por isso, 

desmancha prazeres. Seremos capa-

zes de Lhe pedir a sério que venha e 

tome conta da nossa vida? 

Não queremos ser incomodados, 

perturbados no nosso alheamento. 

Para isso, inventou-se o sexo sem 

risco, o álcool sem risco e até para os 

riscos da gula se procura encontrar 

uma solução. 

Acredita-se piamente que a 

ciência vai chegar a uma fase em que 

todas as doenças serão curadas e a 

dor deixará de existir.... esperamos 

que este paraíso na terra chegue 

ainda a tempo para a nossa vida na 

terra. 

Custa-nos pensar até às últimas 

consequências dos nossos atos. O 

pensar a fundo na vida foi posto de 

parte, porque é incómodo.  Impera o 

“espontâneo”, e a ditadura dos 

sentidos. Ouve-se com frequência. 

“Gostei”, “disse-me muito”. 

Pensemos nisto. 

 
 

 

Esperamos Deus 

– Preparemos a sua vinda 

 
«Oh, se rasgásseis os céus e 

descêsseis! Ante a vossa face 

estremeceriam os montes! Mas Vós 

descestes [...]. Nunca os ouvidos 

escutaram, nem os olhos viram que 

um Deus, além de Vós, fizesse tanto 

em favor dos que n’Ele esperam.» 

Muito antes do Natal, já o mundo 

consumista, pela publicidade, nos 

impinge uma falsa noção do Natal: 

em vez de conversão pessoal, de 

mudança de vida, metralham os olhos 

e os ouvidos das pessoas com a 

publicidade. Natal = a comprar mais, 

a consumismo alienante: uma 

saborosa e abundante refeição no 

Natal, uma distribuição generosa de 

prendas — muitas vezes, de inutili-

dades — e um vago desejar Boas 

Festas, de Paz, e não sei que mais. 

Mas bem sabemos que tudo isto é 

para nos iludir, porque soa a mentira. 

A paz de consciência — a verdadeira 

paz — tem de vir do alto e instalar-se 

dentro de cada pessoa que a procura 

numa sincera reconciliação com 

Deus. 

Aprofundar a consciência da fé 

 Muitos não apreciam a sua 

condição de cristãos, de filhos de 

Deus, porque ignoram completamente 

esta riqueza. 

  Cada pessoa tem de caminhar para 
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Deus na sua integridade: pela 

inteligência, pela vontade e pela 

emotividade. Não podemos mutilar a 

pessoa humana, quando se trata de 

nos aproximarmos de Deus. 

O conhecimento de Deus leva-nos 

a amá-l’O, porque Ele é a mesma 

Bondade infinita, o Amor. Por isso, a 

fé — o Amor de Deus — é insepa-

rável da nossa vida de cada dia. Não 

temos compartimento estanques no 

nosso comportamento. 

Concretizar a fé na vida 

 Um olhar lançado sobre a nossa 

vida ajuda-nos a tomar consciência 

de que há aspetos nela que não estão 

conformes com as exigências da fé 

que professamos. Vemos essas 

exigências na medida da nossa 

generosidade. Uma pessoa tíbia acha 

que está tudo bem na sua vida e não 

sente necessidade de mudar. 

Ajudar os outros 

 É uma dimensão imprescindível 

deste Advento. Se o nosso amor a 

Deus é sincero, havemos de sentir a 

necessidade de aproximar d’Ele 

muitos amigos, lembrando o que Ele 

disse: «Eu vim para que (as 

pessoas) tenham vida (da graça) e a 

tenham em abundância.» (Jo 10, 10). 

Peçamos a Sua vinda a nós, à 

nossa vida de cada dia, e não uma 

vinda que não se concretiza em nada. 

Ele quer vir para nos fazer felizes. 

Deixa-Lo entrar? 

 
 

 

Esperamos Deus 

– A Esperança cristã 

 
«já não vos falta nenhum dom da 

graça, a vós que esperais a 

manifestação de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Ele vos tornará firmes até ao 

fim, para que sejais irrepreensíveis no 

dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Fiel é Deus, por quem fostes 

chamados à comunhão com seu 

Filho [...].» 

Quando pensamos em recomeçar 

o caminho da generosidade com 

Deus, somos tentados contra a 

virtude da Esperança. É uma tentação 

perigosa, porque se disfarça em 

prudência e em humildade. É uma 

imprudência tentar o recomeço do 

caminho, porque já o fizemos muitas 

vezes e foi preciso desistir, porque 

nada conseguimos. “Quem sou eu, 

para sonhar com altos voos na vida?” 

Deus nunca falta com a Sua ajuda 

e é Ele o primeiro a querer a nossa 

felicidade em plenitude. 

Não vemos a nossa perfeição. 

Parece-nos — mesmo quando 

fazemos esforços — que estamos 

sempre no mesmo sítio. O texto de 

São Paulo na Primeira Carta aos fiéis 

de Corinto recorda-nos isto mais uma 

vez: «Ele vos tornará firmes até ao 

fim, para que sejais irrepreensíveis no 

dia de Nosso Senhor Jesus Cristo.» 

É Ele quem nos chama. Deus não 

brinca com os nossos sentimentos e 

desejos. 

Desejar o que tem valor 

Fala-se muito de esperança em 

coisas banais. Outras vezes, nem 

fazemos referência a nada: é uma 

palavra bonita que fica bem 

pronunciar. 

É também costume desejar o 

melhor, ou que “esteja tudo bem 

consigo!” 

A nossa esperança deve orientar-     

-se para o Alto, para os bens que não 

perecem e dos quais não podemos 

prescindir. Termos esperança do Céu. 

Se o não alcançássemos com a vida 

presente, para que serviria ter vivido? 

É um tudo ou nada. 

Confiar na bondade do  

nosso Deus 

 Pensando em experiências 

vividas de tentativas não alcançadas, 

poderíamos cair no pessimismo. De 

facto, por nós mesmos, nada 

podemos conseguir. 

Mas o nosso Deus é omnipotente 

e infinitamente bom. É o Espírito 

Santo quem desperta em nós estes 

bons desejos. O mesmo Senhor que 

os desperta em nós ajudar-nos-á a 

consegui-los. Está empenhada nisso 

a Palavra do nosso Deus. 

O Advento é um tempo especial 

para viver esta Esperança de 

santidade pessoal e de conquista, 

para sempre, da felicidade no 

Paraíso. 

Sem o amor de Deus, a vida não 

tem sentido. «Ninguém invocava o 

vosso nome, ninguém se levantava 

para se apoiar em Vós, porque nos 

tínheis escondido o vosso rosto e nos 

deixáveis à mercê das nossas faltas. 

Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai e 

nós o barro de que sois o Oleiro; 

somos todos obra das vossas mãos.» 

 
 

 

Estar vigilantes 

– Virtude indispensável 

 
«Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: "Acautelai-vos e 

vigiai, porque não sabeis quando 

chegará o momento.» 

Vigiar é estar de vigília, acordado, 

atento e desperto contra qualquer 

surpresa desagradável. Tanto pode 

ser um inimigo que nos surpreende, 

como umas contas que temos a 

prestar e não estamos preparados 

para o fazer, porque nos descuida-

mos. 

A surpresa pode acontecer de dia 

ou de noite e, por isso, a vigilância 

tem de ser permanente. 

A vigilância a que Nosso Senhor 

se refere é a permanência na graça 

santificante, a amizade de Deus. 

Como não sabemos o dia nem a hora, 

nem o lugar onde terminará a nossa 

vida meritória na terra, temos de a 

conservar sempre. 

É indispensável vencer a última 

batalha. E como não sabemos qual é 

a última, temos de as vencer todas, 

uma a uma, à medida em que se nos 

apresentam. 

Uma pessoa pode viver das 

contas acumuladas no banco ou da 

reforma devida ao seu tempo laboral. 

Mas na vida espiritual não podemos 

viver dos rendimentos. No momento 

em que se interrompe a vida — pelo 

pecado — ficamos fora do combate 

porque já estamos derrotados. 

Jesus recomenda-nos a vigilância 

para que a vinda do Senhor não nos 

apanhe desprevenidos e não 

preparados para prestar contas da 

nossa vida. 

Em que se concretiza a vigilância 

na vida espiritual? 

Conservar a vida da Graça 

 Uma pessoa morta não pode 

estar vigilante. Uma pessoa em 

pecado mortal, também não. 
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Não podemos dizer “agora ando 

sem cuidado e, no fim da vida, ponho-  

-me de bem com Deus:” Quem te 

garante o dia de amanhã? 

Não nos entreguemos à 

preguiça 

 A preguiça é a grande tentação 

dos cristãos. À primeira vista, parece 

que não acontece qualquer mal, se 

deixarmos correr os acontecimentos, 

sem tentarmos mudar o seu rumo. 

Mas, na verdade, o Inimigo (o 

Demónio) alimenta as suas vitórias da 

inatividade dos bons. 

 
 

 

Estar vigilantes 

– Uma Missão para cumprir 

 
«Será como um homem que partiu 

de viagem: ao deixar a sua casa, deu 

plenos poderes aos seus servos, 

atribuindo a cada um a sua tarefa, e 

mandou ao porteiro que vigiasse.» 

Somos administradores dos bens 

de Deus: o dom da vida, do tempo 

disponível, das qualidades, do 

ambiente em que vivemos e das 

possibilidades que se nos oferecem. 

Muitas pessoas enchem-se de 

satisfação própria porque — dizem — 

nunca fizeram mal a ninguém. 

Ressalvando que podem estar 

enganadas, porque somos maus 

juízes em causa própria, não basta 

não fazer mal para alcançar a 

salvação. 

Jesus insiste na necessidade de 

encher a vida com boas obras. 

Censura como servo mau e 

preguiçoso o servo que enterrou o 

talento recebido em vez de o fazer 

render com boas obras. 

Formar-se bem doutrinalmente  

Como podemos ser luz do mundo 

e fermento de santidade, se não 

sabemos a quantas andamos? 

Também no campo da formação 

doutrinal não é possível viver dos 

rendimentos. A vida apresenta 

constantemente problemas a que não 

basta o bom senso para lhes dar 

resposta. 

Vida de oração 

 Há um compromisso mínimo de 

oração diária a que não podemos 

faltar. Deixemos de planear a nossa 

vida ao sabor do sentimentalismo. 

Trabalho 

 É o eixo da nossa santificação. 

Se não nos procurarmos tornar cada 

vez melhores profissionais, não nos 

podemos santificar. 

Atenção aos outros 

Esta atenção deve começar pela 

nossa família e alargar-se aos 

companheiros de trabalho e de 

estudo e a todos aqueles com quem 

nos cruzamos na vida. 

Quem está vigilante não se pode 

limitar a olhar só para um lado, para 

um sentido da vida. Tem de manter 

sob o seu olhar estes diversos 

aspetos da mesma vida que o Senhor 

nos concedeu para administrar. 

 
 

 

Estar vigilantes 

– Não adormeçamos 

 
«Vigiai, portanto, visto que não 

sabeis quando virá o dono da casa: 

se à tarde, se à meia-noite, se ao 

cantar do galo, se de manhãzinha; 

não se dê o caso que, vindo 

inesperadamente, vos encontre a 

dormir.» 

O Advento que agora iniciamos é 

mais uma oportunidade que o Senhor 

nos oferece para ouvirmos o Seu 

chamamento à santidade responder-

mos com um sim generoso. 

Quem nos garante que não é o 

último Advento que vamos passar na 

terra? 

O Senhor não nos quer encontrar 

a dormir, quando vier procurar, no 

último momento da nossa vida. 

O sono espiritual tem o nome de 

tibieza. É a doença das almas boas, 

das pessoas que se preocupam em 

não cometer pecados mortais, em 

terem uma certa honestidade de vida, 

mas que se negam a caminhar ao 

ritmo de Deus na nossa vida. 

Arranjam falsas razões para negar 

continuamente ao Espírito Santo 

aquilo que Ele amorosamente lhes vai 

sugerindo. 

O sono na vida espiritual chama-

se tibieza. A tibieza é a doença das 

almas boas, das pessoas que têm 

preocupação em salvar-se. Por isso 

evitam os pecados graves e levam 

uma vida decente sob o aspeto 

cristão. 

São João escreve, por ordem de 

Deus aos sete Anjos — Bispos — de 

sete Igrejas da Ásia Menor. Não é aos 

pagãos, nem aos simples cristãos, 

mas aos pastores das Igrejas. 

Na carta ao Bispo de Laodiceia 

mostra-nos o estado desgraçado da 

alma tíbia: 

«Conheço as tuas obras, e sei 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. Porque 

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.» (Ap 3,15-18). 

— Pessoa sem pecados graves, 

mas também sem grandes voos de 

generosidade: sei que nem és frio 

nem quente. 

— Vive iludida sobre o estado da 

sua alma, pensando que está cheia 

de virtude e de méritos: Porque dizes: 

Rico sou, e estou enriquecido, e de 

nada tenho falta. 

— Deus vê-a de modo muito 

diferente: e não sabes que és um 

desgraçado, e miserável, e pobre, e 

cego, e nu. 

Que medidas tomar? 

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. 

A tibieza é uma doença com 

sintomas conhecidos: «És tíbio se 

fazes preguiçosamente 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.»  
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Começa o Advento no mesmo dia 

em que iniciamos a Novena da 

Imaculada Conceição com a qual 

preparamos a celebração deste 

mistério da Mãe de Deus. 

Uma novena vivida com 

generosidade, concretizada em 

pormenores de devoção a Nossa 

Senhora é uma ajuda oportuna para 

começarmos bem este Advento. 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 30 – S. André (Apóstolo).  

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).  
 

 

 

Sabias que… 

Existem relógios em Israel? 

Os camponeses e a gente humilde 

calculavam a hora segundo a posição 

do sol. Como narra o 2.º Livro dos 

Reis (20,11) no palácio do rei Acaz 

havia um importante e famoso relógio 

de sol. Sobre ele, Isaías realizou um 

sinal: a sombra atrasou 10 graus; 

anúncio e garantia da cura do rei (Is 

38, 8).  

Nas casas nobres da cidade de 

Jerusalém existiam relógios de vidros, 

com areia, que o povo de Israel 

aprendeu a usar durante o exílio da 

Babilónia.  

Também se conheciam as 

clepsidras ou relógios de água, 

importados do Egipto.  

 
 

 

 

«Acautelai-vos e vigiai, 
porque não sabeis quando 

chegará o momento. 
 

(Mc 13, 33) 

Judas, o Cireneu e Eu 

(47) 

DESCIDA DA CRUZ 

Tomaram então o corpo de Jesus  

e envolveram-no em panos de linho  

com os perfumes, segundo os  

costumes dos Judeus. 

 

(Jo 20, 40) 

 

I 
 

Um lençol tapa o teu corpo 

maltratado, 

descido da cruz por mãos amigas. 
 

Olho para Ti e só encontro feridas: 

nas mãos, 

nos pés, 

na cara, 

em todo o lado. 
 

Depois olho tua Mãe piedosa 

que Te abraça, calada, afetuosa, 

e Te embala no colo, ternamente; 

chora, porque é mãe e tudo sente 

e nela todo o luto é condensado. 

O seu pranto é saudoso e magoado; 

é um rio que corre para a foz, 

porque chora também por todos nós. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

 

Que povo (português) 

é este? 

… para meditar 

 
O português sempre teve o hábito 

de reclamar dos seus governantes. 

Criticam os autarcas, os ministros 

e o presidente da República. 

Reclamavam dos governos 

anteriores e reclamam deste. Já 

deixaram de reclamar de António 

Guterres, de Durão Barroso, de José 

Sócrates e de Passos Coelho… que 

desapareceram.  

Quando tivermos novas eleições, 

provavelmente teremos outros 

governantes… ou serão os mesmos. 

Mas o povo vai continuar a reclamar, 

sabes porquê? Porque o problema 

não está em quem nos governa… O 

problema está naquele que reclama: 

tu e eu; nós! O problema está no 

PORTUGUÊS! 

 

Afinal, o que se pode esperar de 

um povo que sempre “dá um 

jeitinho”? 

Um povo que valoriza o esperto e 

não o sábio ou o justo? 

Um povo que aplaude o vencedor 

do Big-Brother, mas não sabe o nome 

dum escritor português? 

Que respeito merece um povo que 

reelege fulana, fulano, sicrano e 

outros? (por caridade, omitem-se os 

seus nomes). 

Um povo que admira o pobre que 

fica rico da noite para o dia? 

Um povo que ri quando consegue 

sacar a Tv-cabo do vizinho? 

Um povo que sonega tudo o que 

pode e, quando pode, sonega até o 

que não pode? 

O que esperar de um povo que 

não sabe o que é pontualidade? 

Um povo que atira lixo para a rua 

e depois reclama pela sujeira? 

O que esperar de um povo que 

não valoriza a leitura? 

O que esperar de um povo que 

finge dormir quando um idoso ou um 

deficiente entra no autocarro? 

O que dizer de um povo 

endividado, mas que continua a 

gastar mais do que pode? 

O problema de Portugal não são 

os políticos. São os portugueses! 

Os políticos não se auto-                 

-elegeram; fomos nós que votamos 

neles. Os políticos não fazem 

exames, ganham votos: o teu e o 

meu! 

Já há 20 séculos, o Governador 

Romano comunicava ao Imperador de 

Roma: aquele povo, lá no extremo da 

Europa, nem se governa, nem se 

deixa governar.  

Ainda não mudamos nada. 

Pensa no que leste e tem um bom 

dia. 

 
 

 

Explicar Deus… 

Um texto muito lindo! 

 
"No ventre de uma mãe havia dois 

bebês. 

Um perguntou ao outro: 

– Você acredita em vida após o 

parto? 

O outro respondeu: 

– É claro. Tem de haver algo após  
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o parto. Talvez nós estejamos aqui 

para nos preparar para o que virá 

mais tarde. 

– Bobagem, disse o primeiro. 

– Que tipo de vida seria esta? 

O segundo disse:    

– Eu não sei, mas haverá mais luz 

do que aqui. Talvez nós poderemos 

andar com as nossas próprias pernas 

e comer com nossas bocas. Talvez 

teremos outros sentidos que não 

podemos entender agora. 

O primeiro retrucou: 

– Isso é um absurdo. O cordão 

umbilical nos fornece nutrição e tudo 

o mais de que precisamos. O cordão 

umbilical é muito curto. A vida após o 

parto está fora de cogitação. 

O segundo insistiu:  

– Bem, eu acho que há alguma 

coisa e talvez seja diferente do que é 

aqui. Talvez a gente não vá mais 

precisar deste tubo físico.  

O primeiro contestou:  

– Bobagem, e além disso, se há 

realmente vida após o parto, então, 

por que ninguém jamais voltou de lá? 

– Bem, eu não sei, disse o 

segundo, mas certamente vamos 

encontrar a Mamãe e ela vai cuidar 

de nós.   

O primeiro respondeu: 

– Mamãe? Você realmente 

acredita em Mamãe? Isto é ridículo. 

Se a Mamãe existe, então, onde ela 

está agora?  

O segundo disse: 

– Ela está ao nosso redor. 

Estamos cercados por ela. Nós 

somos dela. É nela que vivemos. Sem 

ela este mundo não seria e não 

poderia existir.  

Disse o primeiro: 

– Bem, eu não posso vê-la, então, 

é lógico que ela não existe.  

Ao que o segundo respondeu:  

– Às vezes, quando você está em 

silêncio, se você se concentrar e 

realmente ouvir, você poderá 

perceber a presença dela e ouvir sua 

voz amorosa." 

Este foi o modo pelo qual um 

escritor húngaro explicou a existência 

de Deus. Um dos textos mais lindos 

que já li. 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

Oração 
 

Senhor, abre os nossos olhos para 

sermos capazes de descobrir o bem e 

a bondade que há à nossa volta. 
 

Queremos realizar um novo Natal 

unindo as nossas mãos às de tantas 

pessoas que caminham pela vida 

repartindo esperança. 
 

Queremos fechar a porta por onde 

entra tanta dor. 
 

Enxugar as lágrimas caídas. 
 

Semear a terra inteira com as 

sementes da tua Palavra. 
 

Queremos dar-Te lugar na nossa 

vida. 

 
 

 

Descomplica (35) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 

Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Terceiro verbo: “Confiar” 

Seguir em frente sem olhar para 

trás. Não querer mal e não guardar 

mágoa. Fechar ciclos, encerrar 

capítulos guardar o que foi bom e 

eliminar tudo o que fez mal. Deves a ti 

mesma a consistência. A coerência, a 

tua verdade e a tua forma de estar na 

vida. Deves a ti mesma ser bem 

resolvida, positiva e leve. E ser feliz 

um dia de cada vez de queixo 

levantado, de passos firmes e de 

bússola calibrada pelo que levas do 

lado de dentro. 

Deves a ti mesma o treino 

intensivo do verbo «confiar», do verbo 

«recomeçar», do verbo «amar». 

Deves a ti mesma a alegria de dar 

sentido aos teus dias. E o foco no 

que, e nos que (só) te fazem bem. 

– Pratica o bem-me-quero. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

Adivinha 
 

O que é que é: 
Vai direito e vem de pé? 

(Solução: o cântaro ‘da água’) 

Seis Adágios populares 
 

1 

O prometido, 

 é devido. 

2 

No poupar, 

 é que vai o ganho. 

3 

Na boca do saco, 

 é que vai o governo. 

4 

Quem guarda o que não presta, 

 tem o que lhe faz falta.  

5 

Quem não poupa sal nem lenha, 

 não poupa nada que tenha.  

6 

Por pouca saúde, 

 mais vale nenhuma.  

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

Leitores das seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MIGUEL PACHECO, no próximo 

Sábado, dia 5 de dezembro.  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– ADELINO SOUSA, na próxima 
sexta-feira, dia 4 de dezembro. 

 

O Jornal do Leitor deseja muitas 

felicidades aos aniversariantes, 

Adelino e Miguel. 

Parabéns a ambos. 

 
 

 

Humor 

 

NA PRISÃO 

 

Prisão por inexperiência e 

mocidade. 

Num estabelecimento prisional, 

um recluso pergunta a outro que tinha 

acabado de entrar: 

– Oh meu, porque é que vieste    
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aqui parar? 

Responde o outro: 

– Coisas da inexperiência e 

mocidade… 

Diz o primeiro: 

– Eh pá, tás a gozar ou quê? Tu 

tens p’raí uns cinquenta anos! 

E o outro esclarece: 

– Pois tenho, mas eu refiro-me ao 

meu advogado… 

 

CANIBAL 

 

No meio da moderna África de 

hoje, um cliente entra num restau-

rante para canibais: 

– Me dê uma maminha recheada. 

– Perdão senhor, mas não temos. 

– Então me serve um braço 

assado? 

– Estamos em falta. 

– Como estão em falta? Eu vi um 

homem inteirinho ali na geladeira... 

– Ah, sim. É verdade. Mas aquele 

morreu de Diabete e nós estamos 

guardando ele para fazer compota. 

 

OSTRA COM PÉROLA 

 

Um casal idoso estava de férias 

num cruzeiro e o tempo estava 

tempestuoso. Estavam sentados na 

traseira do navio, a olhar a lua, 

quando uma onda veio e levou a 

senhora. Procuraram-na por dias, 

mas não conseguiram encontrá-la. 

O capitão, decidiu então enviar o 

velho senhor para terra, com a 

promessa de que o notificaria assim 

que encontrassem alguma coisa. 

Três semanas passaram e 

finalmente ele recebeu um fax do 

navio que dizia:  

"Senhor, lamento informar que 

encontrámos o corpo da sua esposa 

no fundo do mar. Nós içamo-la para o 

barco e, presa a ela, tinha uma ostra. 

Dentro da ostra havia uma pérola que 

deve valer 90.000 euros. Por favor, 

diga-nos o que fazer. 

O velho homem respondeu: 

– "Mande-me a pérola e atire de 

novo a isca ao mar" 

  
 

 

 

TEMPO DO ADVENTO 

COR LITÚRGICA: O RÔXO  

A Vida 

 
Bert Hellinger, escritor e 

psicoterapeuta alemão, atualmente 

com 94 anos, ficou conhecido em 

todo o mundo pela criação do método 

“Constelação Familiar”. De um seu 

longo e sábio texto transcrevemos 

estes temas de reflexão. 

– A vida dececiona-te, para que tu 

deixes de viver com ilusões e vejas a 

realidade. 

– A vida destrói tudo o que é 

supérfluo, até ficar só o que é 

importante. 

– A vida não te deixa em paz, para 

que deixes de te culpar e te aceites 

como és. 

– A vida retira-te tudo o que tens, 

até tu deixares de reclamar e 

começares a agradecer. 

– A vida permite que tu caias de 

novo, até aprenderes a lição. 

– A vida coloca os teus inimigos 

na tua estrada, até tu parares de 

reagir. 

– A vida ri de ti muitas vezes, até 

tu deixares de levar tudo muito a sério 

e rires-te de ti mesmo. 

– A vida nega-te milagres, até tu 

entenderes que tudo é milagre. 

– A vida encurta o teu tempo, para 

tu te apressares a aprender a viver. 

– A vida não te dá o que tu 

queres, mas aquilo que tu precisas 

para evoluir. 

– A vida fere-te e atormenta-te, 

até tu deixares os teus caprichos e 

birras e apreciares a respiração. 

– A vida oculta-te tesouros, até tu 

aprenderes a sair do teu comodismo 

e a procurá-los. 

– A vida nega-te Deus, até tu O 

veres em tudo e em todos. 

– A vida acorda-te, poda-te, 

quebra-te, desaponta-te… 

Mas acredita que isso é para se 

manifestar o teu melhor, até só o 

AMOR permanecer em ti. 

 
 

 

 

Precisa-se de um 

homem 

Um homem excecional 

 

Um homem que saiba realizar 

aquilo que para os outros constitui 

uma simples aspiração; 

Que cumpra o seu dever, mesmo 

na ausência do chefe; 

Que tenha iniciativa e não seja um 

lacaio dos seus superiores; 

Que não espere as ocasiões, mas 

que as crie; 

Que ataque resolutamente as 

dificuldades das que não se pode 

esquivar; 

Que dê de si, logo de entrada, 

uma boa impressão; 

Um homem cuja energia seja uma 

mola sempre tensa e que não tenha 

necessidade de recorrer sem cessar 

ao patrão, para ser amada; 

Que saiba ouvir e calar; 

Um homem que creia no poder 

miraculoso duma obstinação cortês; 

Que não deixe as coisas a meio; 

Que imprima o cunho da sua 

superioridade em tudo que lhe passar 

pelas mãos; 

Um homem, enfim, que tome por 

divisa: “Aperfeiçoar tudo o que puder, 

fazer tudo o melhor que puder, 

melhorar ainda mais, aquilo que já 

estiver feito.    

(Marden) 
 

 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES 

29-11-2020 – I Dom. Advento 

 

 

    

Contrariamente ao que o 

Jornal do Leitor esperava e 

por ordem do Sr. Pe. Tiago, 

continuaremos a utilizar 

apenas um Leitor por 

celebração, devido aos 

números assustadores da 

Pandemia do Covid-19 na 

nossa região de Paços de 

Ferreira. 
 

 
 

A Fechar 

Conta até dez antes de falares, 

quando estiveres aborrecido ou 

zangado.  

Conta até cem quando estiveres 

encolerizado. 
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