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O ADVENTO 

É um despertador… 

 
Neste Tempo, tomamos consciên-

cia de que o Advento é como um 

“despertador espiritual” que nos faz 

despertar do sono. 

 
 

 

 

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: 

As falsas esperanças 

Têm como fruto a orientação dos 

passos por um caminho errado. 

Deixamo-nos dominar por elas 

quando os nossos interesses são 

exclusivamente materialistas: a 

saciedade dos sentidos e a arro-

gância na vida social, tentando 

representar na vida pública aquilo que 

não é verdade. 

 
 

 

II Domingo do 

Advento 

Por maiores que sejam as 

dificuldades que encontremos no 

nosso caminhar para a Pátria eterna, 

Deus, nosso Pai, sempre nos quer 

ajudar a vencê-las. Importa estar 

atento a essas tão preciosas e 

imprescindíveis ajudas divinas. Será 

assim que estaremos a preparar os 

caminhos do Senhor. É o grande 

apelo que a sagrada liturgia nos faz 

neste segundo Domingo do Advento. 

Com atenção e fé escutemos na 

Eucaristia deste Domingo, o que o 

Senhor nos quer hoje dizer. 

 
 

 

Introdução 

Não percorras caminhos antigos, 

procura vias novas. 

Um dia, os discípulos de um rabi 

irromperam na aula e, radiantes, 

referiram a grande notícia: «Chegou o 

Messias!» Sem se perturbar, o mestre 

foi à janela, olhou à volta e observou 

as pessoas que, como habitualmente 

pela manhã, se moviam apressadas 

pelas ruas; viu os pobres que pediam 

esmola nas esquinas, os patrões que 

invetivavam os servos, as crianças 

que choravam, os cegos que eram 

levados pela mão, os aleijados que 

caminhavam com dificuldade. Voltou 

a sentar-se, convidou os alunos a 

continuar o estudo e depois disse: 

«Como pode ter chegado o Messias 

se no mundo continua tudo na 

mesma?» 

Pois é… quando se cumprirão os 

oráculos dos profetas? Até quando 

devemos esperar «novos céus e uma 

nova terra, onde habite a justiça?» (2 

Pd 3, 13). 

A história parece testemunhar 

contra as promessas do Senhor, 

parece um desmentido da fé cristã em 

Jesus Messias. Passados milénios, 

não desapareceram «choros e 

lamentos» (Is 65, 19), as espadas não 

foram transformadas em relhas de 

arados nem as lanças em foices (Is 2, 

4). 

As dúvidas acerca da fidelidade 

de Deus ao compromisso assumido 

de fazer surgir um mundo novo só 

aparecem quando se esquece que o 

tempo das pessoas apaixonadas não 

é marcado pelos ponteiros do relógio, 

mas pelo amor: uma hora passa num 

instante e um momento pode parecer 

uma vida. Quem ama é paciente e 

sabe esperar. Para ter Raquel, Jacob 

serviu o sogro durante sete anos e 

«pareceram apenas alguns dias, tanto 

era o amor que por ela sentia» (Gn 

29, 20). 
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Também o Senhor espera que o 

homem lhe abra a via do seu coração 

e, para Ele, «mil anos» de espera são 

«como um só dia» (2 Pd 3, 8). 

– Senhor, faz com que abando-

nemos os caminhos antigos, e 

ensina-nos a preparar-te uma estrada 

nova. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

cf. Is 30, 19.30 
 

Povo de Sião: eis o Senhor que vem 

salvar os homens.  

O Senhor fará ouvir a sua voz 

majestosa  

na alegria dos vossos corações. 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 40, 1-5.9-11 

 

MONIÇÃO: 

 
O profeta Isaías encoraja o Povo de 

Israel e anuncia-lhe para breve o fim do 

cativeiro da Babilónia e o tão desejado 

regresso à Pátria. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Consolai, consolai o meu 

povo, diz o vosso Deus. 2Falai ao 

coração de Jerusalém e dizei-lhe 

em alta voz que terminaram os 

seus trabalhos e está perdoada a 

sua culpa, porque recebeu da 

mão do Senhor duplo castigo por 

todos os seus pecados. 3Uma voz 

clama: «Preparai no deserto o 

caminho do Senhor, abri na 

estepe uma estrada para o nosso 

Deus. 4Sejam alteados todos os 

vales e abatidos os montes e as 

colinas; endireitem-se os cami-

nhos tortuosos e aplanem-se as 

veredas escarpadas. 5Então se 

manifestará a glória do Senhor e 

todo o homem verá a sua 

magnificência, porque a boca do 

Senhor falou».9Sobe ao alto dum 

monte, arauto de Sião! Grita com 

voz forte, arauto de Jerusalém! 

Levanta sem temor a tua voz e diz 

às cidades de Judá: «Eis o vosso 

Deus. 10O Senhor Deus vem com 

poder, o seu braço dominará. 

Com Ele vem o seu prémio, 

precede-O a sua recompensa.  
11Como um pastor apascentará o 

seu rebanho e reunirá os animais 

dispersos; tomará os cordeiros em 

seus braços, conduzirá as ovelhas 

ao seu descanso». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Na proclamação desta Leitura, tens 

de distinguir a voz do narrador e a voz do 

personagem, de modo que a assembleia 

sinta essa distinção. Respeita toda a 

pontuação do texto. Faz bem feito os dois 

pontos de exclamação. Faz as cesuras 

nos sítios e com os tempos certos. Dá um 

colorido à Leitura. E, sobretudo, lê 

devagar. Como vês, Leitor, há muito que 

trabalhar na Leitura!  

Exercita bem as palavras: Preparai / 

estepe / alteados / tortuosos / aplanem-se / 

veredas / escarpadas / manifestará / 

magnificência / arauto / precede-O / 

apascentará / dispersos / e outras.  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Os primeiros anos de exílio na 

Babilónia foram difíceis, mas depois 

os Israelitas adaptaram-se à sua nova 

condição e muitos conseguiram até 

atingir posições sociais prestigiosas. 

Passados uns quarenta anos, 

surge um profeta. Era um homem 

iluminado, um poeta sensível, um 

teólogo genial; seguia com atenção 

os acontecimentos políticos do seu 

tempo e dera-se conta que o reino da 

Babilónia está a desfazer-se, ao 

mesmo tempo que crescia 

vertiginosamente o poder de Ciro, rei 

da Pérsia. Tinha chegado o momento 

de despertar nos exilados a 

esperança pelo fim da escravidão e o 

regresso iminente à terra de seus 

pais. Começou então a fazer circular 

entre os deportados as suas 

intuições, os seus presságios e as 

suas esperanças e, para não 

despertar suspeitas nas autoridades 

da Babilónia – que o poderiam acusar 

de subversão – recorreu a uma 

linguagem cifrada, utilizou imagens 

que só os filhos do seu povo podiam 

compreender. Anunciou a libertação 

iminente da escravidão da Babilónia 

referindo-se aos milagres que tinham 

acontecido durante o êxodo do Egipto 

e prometendo prodígios ainda 

maiores.   

Eram poucos, entre os 

deportados, os que cultivavam esta 

sua sensibilidade espiritual. A maioria, 

seduzida pela atração da vida pagã, 

integrara-se na nova realidade social 

e religiosa, esquecera o glorioso 

passado e considerava a evocação 

das promessas feitas a Abraão como 

fábulas sem valor. Estes exilados, 

enfraquecidos na fé, incapazes de 

entender os apelos de Deus, não 

tiveram nem a coragem nem a força 

de iniciar uma vida nova e 

dispersaram-se entre os pagãos. 

Porém a história da salvação 

continuou sem eles. O maior perigo 

do exílio não foi a sua dureza, mas 

sim as suas sedutoras atrações. 

A experiência destes deportados é 

um aviso para quem, como eles, se 

adapta a uma vida banal e sem 

perspetivas, mesmo se cómoda, e 

rejeita o convite insistente do Senhor 

para que se deixe libertar, para que 

olhe o futuro com os olhos de Deus. 

A mensagem deste profeta é 

então dirigida também a nós, hoje. 

Começa com um convite 

premente: «Consolai, consolai o meu 

povo... falai ao coração de Jerusalém 

e dizei-lhe em alta voz que 

terminaram os seus trabalhos... 

porque recebeu da mão do Senhor 

duplo castigo por todos os seus 

pecados» (v. 1-2). Assim como os 

ladrões, que deviam pagar o dobro do 

que tinham roubado (Ex 22, 3), assim 

também Israel descontara os seus 

erros, pagara-os duramente, de forma 

desmedida, precisamente como 

sempre acontece a quem se afasta 

dos caminhos de Deus. 

Na linguagem corrente, consolar 

equivale quase sempre a pronunciar 

palavras de conforto, a comunicar 

alguma serenidade a quem está aflito, 

mas não altera a situação penosa que  
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é causa de dor. A consolação de 

Deus não se reduz a uma carícia 

terna que anima; Deus consola, 

socorrendo quem se encontra em 

condições desesperadas, consola o 

miserável levantando-o do pó do chão 

(1 Sm 2, 8), transformando o seu 

lamento em dança e o seu grito em 

canto de alegria (SI 30, 12). 

O Espírito Santo é chamado por 

Jesus, Consolador (Jo 14, 15-16) 

porque, com a sua vinda, renova a 

face da Terra (SI 104, 30). 

Deus consola, ou seja, liberta as 

pessoas de todo o tipo de escravidão, 

através da sua palavra, que não é 

frágil como a erva que seca ou 

caduca como a flor que murcha, mas 

é viva e eterna (Is 40,  6-8) e não 

regressa a Deus sem ter operado 

aquilo que Ele deseja, sem ter 

realizado aquilo para que foi enviada 

(Is  55, 10-11) .  

Na segunda parte da Leitura (v. 3-

5), uma voz anónima grita: «Preparai 

no deserto o caminho do Senhor... 

sejam alteados todos os vales e 

abatidos os montes e as colinas.» 

A construção de uma estrada é a 

condição para que Deus possa vir 

consolar o seu povo. 

Um imenso deserto separa a 

Palestina da Mesopotâmia; a estrada 

que na antiguidade unia a Babilónia 

às cidades da costa mediterrânea não 

o atravessava, mas, subindo em 

direção a norte, rodeava-o ao longo 

de quase mil quilómetros. A voz 

misteriosa convida os exilados a 

traçarem uma via nova, espaçosa e 

direita, que lhe permita alcançar, fácil 

e rapidamente, a meta a que o Se-

nhor os quer conduzir. 

O profeta junta uma série de 

imagens para pôr em relevo os 

compromissos que deve assumir 

quem quer dar espaço a Deus na sua 

vida. Pede que se prepare a via ao 

Senhor, não uma via que conduza o 

homem a Deus, mas que permita a 

Deus chegar ao homem. 

A abertura desta nova estrada 

indica a disposição interior para 

abandonar os caminhos antigos, 

aqueles que Deus sempre rejeitou: 

«Os meus planos não são os vossos 

planos, os vossos caminhos não são 

os meus caminhos» (Is 55, 8). Os 

montes a abater e os vales a altear 

representam os impedimentos a este 

encontro, à comunicação, à estima 

recíproca entre os povos de 

diferentes culturas, raças ou religiões. 

Somente removendo estes obstáculos 

é que será possível preparar a via ao 

Senhor, a via do entendimento, do 

perdão, da reconciliação. 

Numa visão grandiosa, na terceira 

parte da Leitura (v. 9-11),  o profeta 

descreve o regresso dos exilados à 

cidade santa. Não são guiados por 

um homem, como acontecera durante 

o êxodo do Egipto, é o próprio Senhor 

quem os precede e, como um pastor, 

conduz as suas ovelhas tomando «os 

cordeiros em seus braços, condu-

zindo as ovelhas ao seu descanso» 

(v. 11).  

A imagem é comovente, mostra a 

ternura de Deus para com os mais 

fracos. Cheio de ternura, doce e 

paciente, Ele respeita os tempos e os 

ritmos espirituais de cada pessoa: 

aprecia quem é despachado, mas a 

sua atenção e cuidados vão para 

quem avança com dificuldade, para 

quem se atrasa ao longo do caminho. 

Quando o grupo dos exilados já 

está perto da cidade, algumas 

pessoas separam-se do grupo e 

correm a anunciar a «boa nova» da 

libertação. Sião é convidada pelo 

profeta a tornar-se anunciadora de 

«boas novas». A sua mensagem de 

alegria, o «evangelho» por que ela 

proclama é: Deus nunca mais 

abandonará o homem, irá sempre à 

sua procura à terra de escravidão, 

pegará nele em seus braços e 

acompanhá-lo-á ao longo do caminho 

que leva à liberdade. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Como é importante tomarmos 

consciência do Amor de Deus por nós! 

 

REFRÃO: 

 

MOSTRAI-NOS O VOSSO AMOR  
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 
  

 OU:   

MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA 

MISERICÓRDIA. 
 

SALMO: 

 
Escutemos o que diz o Senhor: 

Deus fala de paz ao seu povo e aos 

seus fiéis. 

A sua salvação está perto dos que O 

temem 

e a sua glória habitará na nossa terra. 

  

Encontraram-se a misericórdia e a 

fidelidade, 

abraçaram-se a paz e a justiça. 

A fidelidade vai germinar da terra 

e a justiça descerá do Céu. 

  

O Senhor dará ainda o que é bom 

e a nossa terra produzirá os seus 

frutos. 

A justiça caminhará à sua frente 

e a paz seguirá os seus passos. 

 
 

 

Segunda Leitura 
2 Pd 3, 8-14 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Pedro recorda-nos a autêntica 

dimensão da esperança cristã: preparar-      

-nos para a vinda do Senhor por uma 

maior santidade de vida. 

  
 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola 

de São Pedro 
 

8Há uma coisa, caríssimos, 

que não deveis esquecer: um dia 

diante do Senhor é como mil anos 

e mil anos como um dia. 9O 

Senhor não tardará em cumprir a 

sua promessa, como pensam 

alguns. Mas usa de paciência 

para convosco e não quer que 

ninguém pereça, mas que todos 

possam arrepender-se.   10Entre-

tanto, o dia do Senhor virá como 

um ladrão: nesse dia, os céus 

desaparecerão com fragor, os 

elementos dissolver-se-ão nas 

chamas e a terra será consumida 

com todas as obras que nela 

existem. 11Uma vez que todas as 

coisas serão assim dissolvidas, 



como deve ser santa a vossa vida 

e grande a vossa piedade,  
12esperando e apressando a vinda 

do dia de Deus, em que os céus 

se dissolverão em chamas e os 

elementos se fundirão no ardor do 

fogo! 13Nós esperamos, segundo 

a promessa do Senhor, os novos 

céus e a nova terra, onde habitará 

a justiça. 14Portanto, caríssimos, 

enquanto esperais tudo isto, 

empenhai-vos, sem pecado nem 

motivo algum de censura, para 

que o Senhor vos encontre na 

paz. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura não é difícil de fazer, desde 

que – repetimos – seja respeitada a 

pontuação, seja lida devagar e sejam 

feitas as devidas cesuras nos sítios certos. 

Finalmente, faz a divisão do texto na 

última frase: “Portanto, caríssimos, …” 

Exercita as palavras: caríssimos / 

pereça (não é “pareça”) / arrepender-se / 

desaparecerão / dissolver-se-ão / 

dissolvidas / apressando / dissolverão / 

fundirão / censura / e outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Os primeiros cristãos tinham a 

certeza que o Senhor Jesus haveria 

de mudar rapidamente o mundo, mas, 

passadas algumas dezenas de anos, 

deram-se conta que as suas 

esperanças não se realizavam. 

Começaram a admirar-se deste 

atraso, e surgiram as primeiras 

dúvidas acerca da fidelidade de Deus 

às suas promessas. Quem não 

acreditava, ria-se destas expectativas 

e perguntava em tom zombeteiro: 

«Em que fica a promessa da sua 

vinda? Desde que os pais morreram, 

tudo continua na mesma, como desde 

o princípio do mundo!» (2 Pd 3, 4). 

Um pastor de almas, da segunda 

metade do século I d.C. dirige a estes 

cristãos em dificuldade uma palavra 

de encorajamento, e esclarece os 

motivos do atraso da vinda do 

Senhor. 

O trecho que hoje nos é proposto 

retoma duas destas razões. Antes de 

mais, o modo como Deus mede o 

tempo é diferente do nosso: para Ele 

mil anos são como um dia (v. 8), e se 

Ele não destrói o mundo, não 

obstante transborde iniquidade, é 

porque quer que todas as pessoas 

tenham o tempo de se converterem e 

salvar (v. 9). Não apressa os tempos 

porque respeita o ser humano e pro-

cura conquistá-lo para o seu amor. O 

seu atraso aparente deve ser visto 

como um sinal da sua misericórdia, 

da sua paciência e do seu desejo de 

não perder nenhum dos seus filhos. 

O autor da carta pretende também 

esclarecer um equívoco: a vinda do 

Senhor não deve ser imaginada como 

um regresso em glória, para aniquilar 

os seus inimigos – como pregam, 

ainda hoje, algumas seitas 

apocalípticas. Por detrás desta 

conceção, esconde-se a ideia que a 

sua primeira vinda, na manjedoura de 

Belém, e o seu sacrifício no Calvário, 

foi um fracasso, e que, então Ele 

regresse para impor, pela força, o 

projeto que não conseguiu realizar 

com a doçura e o amor.   

Não é assim. Todas as suas 

vindas são gloriosas, todas são re-

velação da sua bondade, da sua 

justiça, da sua vontade de não perder 

nenhuma das suas criaturas. 

 
 

 

Aclamação ao 

Evangelho 
Lc 3, 4.6 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Advento, em cujo II Domingo nos 

encontramos, deve ser tempo de 

conversão. Tal acontecerá na medida em 

que cada vez mais nos apercebermos do 

Amor infinito de Deus por nós. Que a 

palavra do Senhor, que vamos escutar, 

nos ajude nesse aprofundamento. Assim 

preparemos o melhor possível os 

caminhos do Senhor. 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas 

e toda a criatura verá a salvação de 

Deus. 

Evangelho  
Mc 1, 1-8 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Marcos 
 

1Princípio do Evangelho de Jesus 

Cristo, Filho de Deus. 2Está escrito no 

profeta Isaías: «Vou enviar à tua 

frente o meu mensageiro, que 

preparará o teu caminho. 3Uma voz 

clama no deserto: 'Preparai o 

caminho do Senhor, endireitai as suas 

veredas'». 4Apareceu João Baptista 

no deserto a proclamar um batismo 

de penitência para remissão dos 

pecados. 5Acorria a ele toda a gente 

da região da Judeia e todos os 

habitantes de Jerusalém e eram 

batizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados. 6João 

vestia-se de pelos de camelo, com 

um cinto de cabedal em volta dos 

rins, e alimentava-se de gafanhotos e 

mel silvestre. 7E, na sua pregação, 

dizia: «Vai chegar depois de mim 

quem é mais forte do que eu, diante 

do qual eu não sou digno de me 

inclinar para desatar as correias das 

suas sandálias. 8Eu batizo-vos na 

água, mas Ele batizar-vos-á no 

Espírito Santo». 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
«Princípio do Evangelho de Jesus 

Cristo, Filho de Deus» (Mc 1,  1) .  É 

com estas palavras que Marcos 

começa o seu livro. Parece um 

versículo inútil: que necessidade tem 

de dizer que esta é a primeira linha do 

Evangelho? De facto, trata-se de uma 

frase introdutória composta por 

Marcos com muita atenção. Com a 

primeira palavra do seu livro ele quis 

lembrar aos leitores o início do livro 

dos Génesis: «No princípio, quando 

Deus criou os céus e a terra...» (Gn 1, 

1). 

O mundo, que saiu bom das mãos 

de Deus, foi-se depois corrompendo e 

os Israelitas já desde há muitos sécu- 
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los esperavam que Deus realizasse a 

sua promessa: «Eu vou criar um novo 

céu e uma nova terra; o passado não 

será mais lembrado» (Is 65, 17). 

Aqui está – exclama o evangelista 

– a boa nova: surgiu a nova realidade, 

podem verificá-la, no mundo está 

presente o reino de Deus.  

«Onde, como e quando teve 

origem o mundo novo no qual en-

trámos mediante a fé? – perguntavam 

os cristãos do século I d.C. – Qual é a 

nossa história?»  

Para responder a estas perguntas, 

nos anos 60 d.C., quando estão ainda 

vivas muitas das testemunhas 

oculares, em Roma decide-se 

escrever um texto oficial que relate a 

origem e apresente o conteúdo da 

«boa nova»; para o redigir é 

encarregado Marcos, um discípulo 

muito estimado, identificado pela 

tradição como o «filho de Maria», a 

proprietária da casa onde habitu-

almente se reunia a primeira 

comunidade cristã de Jerusalém (Act 

12, 12-17). Poderia ser aquele rapaz 

que se encontrava no Getsémani, no 

momento da captura de Jesus, e que 

fugiu nu quando os guardas 

agarraram o lençol com que estava 

coberto (Mc 14, 51). 

 Marcos teria podido sintetizar o 

Evangelho em densas fórmulas 

teológicas, mas preferiu utilizar um 

outro género literário, o relato. 

Tudo começou – escreve ele – 

quando João apareceu no deserto da 

Judeia para chamar o seu povo à 

conversão e Jesus de Nazaré foi ter 

com ele para ser batizado. Ali teve 

início a nossa história, ali começou o 

Evangelho.  

Para muita gente, os Evangelhos 

são apenas quatro livros onde são 

narrados os acontecimentos da vida 

de Jesus; no entanto, este termo só 

começou a ser aplicado a estes textos 

várias dezenas de anos depois de 

terem sido escritos. Antes, a 

expressão evangelho não indicava 

um livro, mas simplesmente uma boa 

nova trazida por um mensageiro. 

Eram evangelhos os anúncios de 

vitória, de acontecimentos felizes, de 

acordos de paz e, sobretudo, as notí-

cias relativas ao nascimento, à vida e 

às ações gloriosas do imperador de 

Roma, já que suscitavam esperança 

de bem-estar, de saúde e de paz. 

Quem as ouvia estremecia de alegria. 

Na célebre inscrição de Priene, na 

Ásia Menor, do ano 9 d.C, diz-se que 

o dia do nascimento de Augusto «foi 

para o mundo o início dos Evangelhos 

recebidos graças a ele». 

Quando Marcos escreve o seu 

livro, Augusto tinha morrido há mais 

de cinquenta anos e é possível fazer 

um balanço daquilo que tinha 

acontecido depois dele: as suas 

legiões tinham posto fim às de-

sordens que abalaram Roma durante 

um século, com ele tinha começado 

um período de prosperidade e de paz 

em toda a bacia do Mediterrâneo e 

muita gente pensou que tivesse 

começado a idade de ouro. Mas o seu 

nascimento não tinha sido para o 

mundo o início de uma boa nova 

perene. Dos doze primeiros césares, 

sete morreram de morte violenta, 

Calígula e Nero não foram própria-

mente exemplares e, precisamente 

quando Marcos começa a sua obra, 

explode a violenta guerra civil que 

levará ao poder a família dos Flávios. 

Pegando no termo evangelho, 

Marcos pretende dizer aos seus 

leitores: os evangelhos dos impera-

dores desiludiram as expectativas, a 

boa nova que não desilude é outra: é 

Jesus, o ungido do Senhor, filho de 

Deus. 

Depois do versículo inicial, entra 

em cena (v 2-4) o Baptista, um asceta 

que estabelecera a sua morada no 

deserto de Judá e aí vivia à margem 

das estruturas sociais, políticas e 

religiosas. Era filho de um povo que 

desde há séculos estava em caminho: 

saíra do Egipto para entrar na terra 

prometida, tornara-se de novo 

escravo na Babilónia e tinha sido 

reconduzido por Deus a Jerusalém; 

quando pensava que finalmente era 

livre, apresenta-se João, filho de Za-

carias, que o convida a partir de novo: 

«Preparai o caminho do Senhor –

exortava ele – endireitai as suas 

veredas» (v. 3). São palavras conhe-

cidas: são as do profeta anónimo que 

na Babilónia, quase seis séculos 

antes, encorajava os exilados a 

regressarem à sua terra.  

Muitos ouvem o convite, saem da 

Judeia e acorrem ao Jordão para 

serem batizados. Entenderam que é 

preciso repetir a experiência do 

êxodo, que devem pôr-se de novo a 

caminho para alcançar a verdadeira 

terra prometida. A Palestina não é a 

última meta do povo de Deus. 

A que pátria os quer o Senhor 

conduzir? Não o sabem ainda, nem 

tampouco conhecem o novo Moisés 

que os guiará. 

O evangelista dá particular relevo 

à roupa e ao alimento frugal de João: 

«vestia-se de pelos de camelo, com 

um cinto de cabedal em volta dos 

rins, e alimentava-se de gafanhotos e 

de mel silvestre» (v. 6). Não passeava 

vestindo roupas macias, como faziam 

normalmente os que viviam nos 

palácios das cidades; não se nutria 

com os produtos dos campos 

cultivados, mas do que encontrava e 

crescia espontaneamente no deserto. 

Ele rejeitava uma sociedade corrupta 

e frívola que, tendo perdido o sentido 

grandioso do que é simples, 

esquecera também o seu Deus. 

Israel, a esposa, devia voltar ao 

deserto para ganhar de novo o afeto 

do seu Senhor que a esperava: «É 

assim que a vou seduzir: ao deserto a 

conduzirei, para lhe falar ao coração. 

Aí, ela responderá como no tempo da 

sua juventude, como nos dias em que 

subiu da terra do Egipto» (Os 2,16-

17). 

O Baptista tinha uma missão a 

cumprir: preparar a estrada para este 

encontro de amor. A estranha veste 

que o identificava era a dos profetas 

(Zc 13, 4) e, em particular, de Elias 

que, como João, «era um homem 

vestido de peles, que trazia um cinto 

de couro em volta dos rins» (2 Rs1, 

8). 

O conteúdo da pregação do 

Baptista (v. 7-8) era o anúncio da 

vinda de alguém, mais forte do que 

ele, que iria batizar com o Espírito 

Santo. 

Batizar significa imergir. João fazia 

entrar na água aquelas pessoas que 

acolhiam o seu convite à conversão. 

O gesto exprimia a rutura definitiva 

com a conduta anterior e a decisão de 

empreender uma vida completamente 

nova. 

 No entanto, este batismo não era 

suficiente: a água do Jordão não 

comunicava a vida, lavava apenas o 

corpo. Era necessária outra água, 

uma água que entrasse na pessoa e 

agisse como linfa vital. O Baptista 

prometia-a e indicava também aquele 

que haveria de a dar. 

A água que submerge, mata; a 

água que entra, que é assimilada  
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pelas plantas, pelos animais e pelo 

homem, é vida. Nestas duas funções 

da água são evocados os dois 

momentos do nosso batismo. A morte 

em relação ao passado é indicada 

pela imersão na água, o dom do 

Espírito é representado pela água 

viva oferecida por Cristo: «Se alguém 

tem sede, venha a mim; e quem crê 

em mim que sacie a sua sede (Jo 7, 

37).                                   

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 

 

1 

Pela santa Igreja, pela nossa Diocese 

e suas paróquias, 

pelos que aí preparam os caminhos 

do Senhor 

e proclamam o batismo de penitência, 

oremos, irmãos. 

2 

Por todos os que têm autoridade, 

pelos que seguem os caminhos da 

justiça, 

e pelas vítimas dos homens sem 

escrúpulos, 

oremos, irmãos. 

3  

Pelos que esperam os novos céus e a 

nova terra, 

pelos que perderam toda a esperança 

no futuro, 

e pelos que consolam e animam os 

desalentados, 

oremos, irmãos. 

4  

Pelos esposos que têm dificuldade 

em conviver, 

pelos que sentem a alegria de se 

amar, 

e pelos pais dececionados com os 

seus filhos, 

oremos, irmãos. 

5 

Pelos mais pobres da nossa 

comunidade paroquial, 

pelos que abandonaram os caminhos 

do Senhor, 

e por aqueles a quem Deus toma em 

seus braços, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

 

Antífona da Comunhão 

 
Bar 5, 5; 4, 36 

 

Levanta-te, Jerusalém, sobe às 

alturas  

e vê a alegria que vem do teu Deus. 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
Somos peregrinos da eternidade. 

São muitas as dificuldades que temos 

a vencer nesta caminhada. Para não 

desfalecermos no caminho, o Senhor 

veio viver no nosso meio. Quer dar-se 

em alimento para matar a nossa fome 

e como bebida, para matar a nossa 

sede e nos transmitir a força de que 

precisamos para sempre e a todos 

amar. 

Vamos receber Jesus com muito 

fé, paz e amor. Ele é o verdadeiro 

Pão vivo descido do Céu. 

 
 

 

 

N A T A L 

 É Deus que nos pede 

esmola (2) 

 

HUGO DE AZEVEDO 

 

Porque é que o Senhor é tão 

cerimonioso e delicado? Porque 

precisa de nos pedir licença para 

encarnar? 

Reparemos na diferença entre a 

filiação humana e a procriação 

animal: a mesma que há entre o 

homem e o animal – a consciência e 

a liberdade. A geração humana é 

consciente e livre; a procriação animal 

é inconsciente e fatal.  

Nosso Senhor quis ser verdadei-

ramente «filho do homem», isto é, 

verdadeiro homem, entrando no 

mundo segundo uma autêntica e 

plena geração humana. Podia ter 

assumido natureza humana sem mãe 

nem pai, mas nesse caso seria para 

nós um extraterrestre; teria uma 

natureza igual à nossa, mas não faria 

parte da nossa natureza. Não faria 

parte da humanidade que vinha 

salvar. Ou podia nascer de uma 

mulher, sem lhe pedir licença, mas, 

nesse caso, não teria verdadeira mãe, 

não seria verdadeiro filho nosso, da 

nossa raça; seria um intruso; a sua 

entrada no mundo seria uma violência 

divina. 

 
 

 

 

Mostrai-nos o vosso 

amor 
  

 Mostrai-nos o vosso amor e dai-         

-nos a vossa salvação. Assim 

pedimos, cantando no Salmo de hoje. 

Como é importante “ver” e “sentir” o 

Amor de Deus por nós! Nunca é 

demais que o façamos. Com certeza 

não ficaremos indiferentes a esse 

Amor. Amor com amor se paga. E ao 

correspondermos ao Amor de Deus, 

estaremos no caminho da salvação. 

As Leituras da Missa de hoje, 

falam-nos mais uma vez do Amor que 

Deus nos tem e indicam os caminhos 

que devemos seguir para corres-

ponder a esse Amor, onde estão os 

caminhos da salvação. 

 
 

 

 

A experiência do 

Povo de Deus 
  

A Primeira Leitura de hoje reporta-

se, como já o fez a do Domingo 

passado, à experiência que o Povo de 

Deus sentiu no exílio da Babilónia. Há 

40 anos que este Povo tinha sido 

levado como escravo para a 

Babilónia, após as tropas de 

Nabucodonosor terem destruído 

Jerusalém e matado ao fio da espada 

muitos dos seus habitantes. Mas o 

Senhor não os esqueceu. Assim, o 

Profeta Isaías, lhes anuncia a 

libertação. Encontravam-se a cerca 

de mil quilómetros de Jerusalém, mas 

o Senhor pede já que sejam 

aplanados os caminhos no deserto, 

endireitando os caminhos tortuosos! 

O Senhor quer libertá-los, mas quer 

também que eles aceitem colaborar 

nessa mesma libertação. Então todos 

verão a glória do Senhor. 
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Preparai os caminhos 

do Senhor 
  

Preparai os caminhos do Senhor, 

é também o apelo que nos é dirigido. 

Tempo do Advento deve ser tempo de 

conversão. O nosso encontro com o 

Senhor que acontecerá, como mais 

uma vez nos lembra São Pedro na 

Segunda Leitura, na hora em que 

menos pensarmos, virá como um 

ladrão. Exige a nossa vigilância com o 

endireitar os caminhos do Senhor. 

Os dias da vida serão bem vividos 

na medida em que o fizermos à luz da 

eternidade. 

Foi este o apelo de João Batista. 

E o povo acorria de toda a parte para 

o escutar. Ele mesmo, além do apelo, 

a todos deu exemplo para essa 

preparação. Apareceu no deserto 

vestido pobremente e comendo 

gafanhotos e mel silvestre. Deu 

exemplo de penitência e oração, o 

mesmo que Nossa Senhora veio 

lembrar na Sua mensagem, em 

Fátima. Aceitemos a penitência que o 

Senhor nos der: dores, contrarie-

dades da vida, cumprimento integral 

de nossos deveres. Transformemos a 

vida em oração: tudo fazendo para 

maior honra e glória do Senhor. É 

este o caminho sempre atual, que 

importa percorrer para experimentar o 

amor do Senhor, preparar o melhor 

possível a Festa de Natal e chegar à 

Pátria definitiva, para a qual todos 

fomos criados – o reino dos Céus.   

Nesta caminhada a Virgem Maria, 

Mãe da esperança, acompanhar-nos-      

-á com a Sua intercessão poderosa 

no esforço deste Advento.  

 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

«Na tristeza e na desolação 
quase nos sentimos protagonistas. 

Na consolação o protagonista  
é o Espírito Santo! 

É Ele quem nos infunde a 
coragem de sair de nós mesmos  

e nos leva ao Pai, a fonte da 
consolação verdadeira.» 

 

Este domingo assinala a segunda 

etapa de Advento, um tempo 

maravilhoso que desperta em nós a 

expectativa da vinda de Cristo e a 

memória da sua vinda histórica. A 

liturgia de hoje apresenta-nos uma 

mensagem cheia de esperança. É o 

convite do Senhor expresso pelos 

lábios do profeta Isaías: «Confortai, 

confortai o meu povo, diz o vosso 

Deus» (40, 1). Com estas palavras 

abre-se o Livro da consolação, no 

qual dirige ao povo no exílio o 

anúncio jubiloso da libertação. O 

tempo da tribulação acabou; o povo 

de Israel pode olhar com confiança 

para o futuro: espera-o finalmente o 

regresso à pátria. Por isso o convite é 

para se deixar confortar pelo Senhor. 

Isaías dirige-se ao povo que 

atravessou um período tenebroso, 

que sofreu uma provação muito dura; 

mas agora chegou o tempo do 

consolo. A tristeza e o medo podem 

deixar o lugar à alegria, porque o 

próprio Senhor guiará o seu povo pelo 

caminho da libertação e da salvação. 

E como fará tudo isto? Com a 

solicitude e a ternura de um pastor 

que cuida do rebanho. Com efeito, ele 

dará unidade e segurança ao 

rebanho, apascentá-lo-á, reunirá no 

seu redil seguro as ovelhas dispersas, 

dedicará especial atenção às mais 

frágeis e débeis (v. 11). É esta a 

atitude de Deus para com cada um de 

nós, suas criaturas. Por isso o profeta 

convida quem o ouve – inclusive nós, 

hoje – a difundir entre o povo esta 

mensagem de esperança: que o 

Senhor nos conforta. E dar lugar ao 

conforto que vem do Senhor.   

Mas não podemos ser 

mensageiros do consolo de Deus se 

não experimentarmos primeiro a 

alegria de ser consolados e amados 

por Ele. Isto acontece sobretudo 

quando ouvimos a sua Palavra, o 

Evangelho, que devemos levar no 

bolso: não esqueçais isto! O 

Evangelho no bolso ou na bolsa, para 

o ler continuamente. E isto dá-nos 

consolo: quando estamos em oração 

silenciosa na sua presença, quando 

nos encontramos com Ele na 

Eucaristia ou no sacramento do 

Perdão. Tudo isto nos conforta.  

Deixemos então que o convite de 

Isaías – «Consolai, consolai o meu 

povo» – ressoe no nosso coração 

neste tempo de Advento. Hoje há 

necessidade de pessoas que sejam 

testemunhas da misericórdia e da 

ternura do Senhor, que incentive os 

resignados, reanime os desanimados, 

acenda o fogo da esperança. Ele 

acende o fogo da esperança! Não 

nós. Tantas situações exigem o nosso 

testemunho confortador. Ser pessoas 

jubilosas, consoladas. Penso em 

quantos estão oprimidos por 

sofrimentos, injustiças e abusos; em 

quantos são escravos do dinheiro, do 

poder, do sucesso, da mundanidade! 

Coitados! Têm consolações masca-

radas, não a verdadeira do Senhor! 

Todos estamos chamados a confortar 

os nossos irmãos, testemunhando 

que só Deus pode eliminar as causas 

dos dramas existenciais e espirituais. 

Ele pode fazê-lo! É poderoso! 

A mensagem de Isaías, que 

ressoa neste segundo domingo de 

Advento, é um bálsamo sobre as 

nossas feridas e um estímulo a 

preparar com intrepidez o caminho do 

Senhor. Com efeito, o profeta fala 

hoje ao nosso coração para nos dizer 

que Deus se esquece dos nossos 

pecados e nos conforta. Se nos 

confiarmos a Ele com coração 

humilde e arrependido, Ele derrubará 

os muros do mal, preencherá as 

lacunas das nossas omissões, 

aplanará os declives da soberba e da 

vaidade e abrirá o caminho do 

encontro com Ele. É curioso, mas 

muitas vezes temos medo do 

conforto, de ser consolados. Aliás, 

sentimo-nos mais seguros na tristeza 

e na desolação. Sabeis porquê? 

Porque na tristeza quase nos 

sentimos protagonistas. Na conso-

lação o protagonista é o Espírito 

Santo! É Ele quem nos consola, é Ele 

quem nos infunde a coragem de sair 

de nós mesmos. É Ele quem nos leva 

à fonte de qualquer consolação 

verdadeira, ou seja, o Pai. Esta é a 

conversão. Por favor, deixai-vos 

consolar pelo Senhor! Deixai-vos 

confortar pelo Senhor! 

A Virgem Maria é o «caminho» 

que o próprio Deus preparou para vir 

ao mundo. Confiemos a ela a 

expectativa de salvação e de paz de 

todos os homens e mulheres do 

nosso tempo. 

Papa Francisco, Ângelus,  

dezembro de 2014 
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Agenda Santoral 

 

Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor 

da Igreja).  

Dia 08 – Imaculada Conceição da 

Virgem Santa Maria. 

Dia 09 – S. João Diogo. 

Dia 11 – S. Dâmaso I (Papa).  

Dia 12 – Nossa Senhora de 

Guadalupe. 
 

 

 

Sabias que… 

O deserto da Judeia 

O deserto da Judeia estende-se a 

sudeste de Jerusalém e chega até à 

orla do Mar Morto. Não é um deserto 

de areia. Carateriza-se por uma 

sucessão de áridas montanhas, 

penhascos e rochas. 

Tem uns 40 Km. de largura por 

120 Km. de comprimento. Apesar das 

suas reduzidas dimensões, constitui 

um lugar de extrema beleza. 

Este lugar tinha um profundo 

significado religioso para o povo de 

Israel: era considerado como lugar de 

preparação e austeridade para 

encontros com Deus. João Batista 

retirou-se para o deserto a fim de se 

preparar para a sua missão. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(48) 

DESCIDA DA CRUZ 

Os homens mataram Jesus e nós 

continuamos crucificando-o com nosso 

egoísmo, com nossa ganância de ter 

sempre mais, com nossa submissão 

aos prazeres. A paixão e a  

morte de Cristo continuam-se  

repetindo ainda hoje, e somos nós 

muitas vezes que gritamos:   

“Crucifica-o! Crucifica 

 

(Pe Léo. ‘Rastros de Deus’) 

 

I I 

 

Olho para Ti, Senhor,  

nas vítimas da guerra  

espalhadas pela Terra  

tão sedenta de Amor.  
 

Olho para Ti, Jesus,  

e recordo tua cruz  

quando a paz é quebrada  

e a vida é roubada  

a milhares de pessoas  

– sejam más, sejam boas –  

tão inesperadamente.  
 

Sei que por cada irmão  

que se vê, de repente,  

atirado para o chão,  

humilhado e ofendido,  

desprezado e ferido,  

é teu corpo dorido  

que espancam novamente! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

Oração da Igreja 

 

Intenções 
 

Durante este mês de dezembro, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

Pela Evangelização: 

– Para uma vida de oração 

Rezemos para que a nossa 

relação pessoal com Jesus Cristo se 

alimente da Palavra de Deus e de 

uma vida de oração.  

 
 

 

Oração 
 

 

Senhor, neste Advento quero 

comprometer-me a servir e a não ser 

servido. 

Quero oferecer a minha alegria a 

este mundo no qual tantas pessoas 

perderam o horizonte e caminham na 

solidão. 

Senhor, torna-me corajoso e leal; 

capaz de partilhar o melhor da minha 

vida. 

Senhor, dá-me força para que 

onde brotem as flores sangrentas do 

ódio faça eu crescer um tempo novo 

de paz, de vida e de Natal. 

 
 

 

 

Descomplica (36) 
 

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” 

Não baixes os braços nem a 

esperança. Encara a vida com um 

sorriso na cara e muita fé no coração. 

Sê feliz com quem te faz feliz. Foca-te 

na coragem, ignora o ruído dos 

outros. Sê tão constante nas tuas 

lutas como na tua gratidão. À vida 

pede apenas força para ultrapassar 

dias cinzentos e serenidade para 

distinguir o essencial do que não te 

faz falta. Mantém sempre por perto a 

única certeza que deves carregar no 

peito: tudo vem no tempo certo. 

Sempre que a dúvida chegar, 

repete a ti mesma com carinho e fé: 

confia na tua força. Tu chegas lá. 

– Eu chego lá. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem emprestou, 

 nunca melhorou.  

2 

Presunção e água benta, 

 cada um toma a que quer.  

3 

Religião e verdade, 

 a metade da metade.  

4 

Trazes o terço na mão, 

 e o diabo no coração.  

5 

Acendes uma vela a Deus, 

 e outra ao diabo.  

6 

Fia-te na virgem e não corras. 

 Verás o caminho que levas.  
 

 

 

Curiosidade 
 

A força de um elefante equivale à 

de 147 homens. 
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Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

Leitores das seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ROSA ARMANDA, amanhã, 

segunda-feira, dia 7 de dezembro.  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– EULÁLIA GONÇALVES, amanhã, 

segunda-feira, dia 7 de dezembro. 

 

O Jornal do Leitor deseja aos 

aniversariantes, Rosa Armanda e 

Eulália Gonçalves, muitas felicidades. 

Parabéns a ambas e um beijinho 

muito carinhoso à senhora Eulália. 
 

 

 

Humor 
 

 

DISNEY 

 

O Joãozinho desapareceu durante 

algumas horas nas férias de verão, 

pregando um valente susto à família: 

– Olha para mim! – diz a mãe, 

depois de o ter encontrado. 

– A partir de hoje, sempre que 

quiseres ir a algum sítio pedes à 

mamã ou ao papá! Entendido? 

O Joãozinho: 

– Ok, podemos ir à Disney? 

 

HABILIDOSO 

 

Numa sexta feira ao fim de tarde 

entra numa das melhores joalherias 

da Av. Liberdade em Lisboa um 

senhor dos seus 70 anos 

acompanhado de uma modelo de 25. 

Dirige-se ao empregado e afirma 

desejar uma joia que simbolizasse o 

amor que ele sente pela jovem 

modelo. O empregado traz-lhe um 

anel com um diamante enorme: 

–  Muito bem, quanto custa? 

– São 20 mil €, senhor. 

– Sim, bonito, mas eu procuro 

algo mais único, mais esplendoroso, 

algo que faça a minha namorada 

saber o quanto a amo... 

O empregado foi ao cofre e voltou 

com um anel com dois diamantes 

rodeados de pedras de Rubi lindas... 

– Muito bem! Este é bem melhor e 

bem mais lindo, quanto custa? 

– Este são 100.000 €. 

– Muito bem, compro esse. 

Neste momento a namorada 

quase se derreteu ao imaginar-se já 

com aquela joia na mão... 

– Quanto ao pagamento, o senhor 

como deseja efetuar? 

– Pagarei em cheque! E como os 

Bancos já fecharam e você precisa de 

confirmar se tenho dinheiro antes de 

entregar a peça, faremos o seguinte: 

aqui está o meu telefone, 2.ª feira 

você confirma se o cheque tem 

cobertura e depois liga-me e 

mandarei cá alguém buscar a joia... 

Assim fez. 

Na 2.ª feira, o empregado da 

joalharia, telefona-lhe muito exaltado:  

– Senhor! O cheque não foi pago. 

Esta conta não tem dinheiro nenhum! 

– Sim eu sei... Mas deixe que lhe 

conte como foi ótimo o meu fim de 

semana... 

 

SOGRA 

 

O Joãozinho foi ao hospital visitar 

a sogra que se encontrava num 

estado muito grave. De volta a casa, 

a mulher preocupada com o estado 

da mãe, pergunta: 

– Então meu amor, como está a 

minha mãe? 

Responde o Joãozinho: 

– Segundo o médico ela está 

ótima, com uma saúde de ferro! Ainda 

vai viver por muitos anos! Na próxima 

semana, ela vai receber alta do 

hospital e vem morar connosco, para 

sempre! 

Espantada diz a mulher: 

– Que bom! Mas que coisa 

estranha… hoje cedo ela parecia 

estar à beira da morte, e o médico 

disse que ela teria poucos dias de 

vida! 

Explica o Joãozinho: 

– Não sei como ela estava hoje de 

manhã, mas agora à noite, quando eu 

cheguei ao hospital, o médico disse-      

-me que devia preparar-me para o 

pior! 
 

 

 

 

Os burros no poder 

…sobretudo nos governos 
 

Era uma vez um rei que gostava 

muito de pescar. Para garantir se teria 

um bom dia, chamou o meteorologista 

e perguntou pelo clima que faria 

nesse dia. 

– Majestade, clima maravilhoso! 

Não vai chover… 

Como a namorada do rei, morava 

perto do local da pesca, o rei vestiu 

as suas melhores e mais caras 

roupas. No caminho encontrou um 

lavrador que vinha montado num 

burro, que vendo o rei tão ataviado 

lhe disse:  

– Majestade, é melhor voltar para 

o castelo… Hoje vai chover muito! 

O rei continuou o seu caminho 

desprezando o aviso do camponês, 

mas, uma hora depois, choveu 

torrencialmente e o rei ficou 

completamente encharcado para 

gozo da namorada que, vendo-o 

chegar todo molhadinho como um 

pinto, não parava de rir e de o gozar.  

Desapontado, o rei despediu o 

meteorologista e pediu a um 

funcionário que fossem procurar o 

camponês do burro para lhe suceder 

nesse trabalho. 

Ao chegar ao castelo o humilde 

camponês disse: 

– Majestade, eu não entendo nada 

disso de adivinhar o tempo. Só sei 

que quando as orelhas do meu burro 

estão viradas para baixo, significa que 

vai chover. 

Então o rei, despediu o camponês 

e contratou um burro… 

Assim nasceu a tradição de 

contratar burros para os mais altos 

cargos do governo… 
 

 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 
 

Escala desativada  

por tempo indeterminado, 

devido ao Covid-19. 
 
 

 

A Fechar 

A vaidade e o orgulho ficam mais 

caros do que a fome e a sede. 
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