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II Domingo do Advento 
 

A liturgia deste domingo ressalta a nossa missão 

profética. Trata-se de um apelo à conversão e à 

renovação no sentido de eliminar todos os obstáculos 

que impedem a chegada do Senhor ao coração de 

todos. Esta é uma exigência feita a todos os batizados 

que são chamados a dar testemunho da salvação que 

Cristo vem trazer. 
 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

  
 

 

 

Introdução 

 
As estatísticas dizem que 98% das mulheres não 

gosta de como se vê e tenta de todas as formas 

melhorar a própria imagem: submetem-se a rigorosas 

dietas, fazem ginástica aeróbica, recorrem à cirurgia 

estética, escolhendo uma nova silhueta. Ora, os antigos 

– para quem o nome formava um todo com a pessoa – 

teriam definido estes esforços como procura de dar a si 

mesmos um nome novo, tentativas de refazer-se o 

nome. 

Deus gosta de mudar sinais e nome às pessoas, às 

cidades, aos povos. Chamou Abraão, Sara, Jacob, 

Simão e deu-lhes um nome novo. Transformou 

Jerusalém – a cidade em ruínas, «a escrava», «a viúva 

triste e murcha» – numa cidade chamada «Formosa», 

«Joia», «Paz da justiça e glória da piedade». 

Nós talvez nos sintamos irremediavelmente 

acorrentados a um nome que sabemos merecer, mesmo 

se nunca ninguém nos chamou por ele: «Alcoolizado», 

«Toxicodependente», «Escravo do jogo», «Corrupto 

sexual», «Infiel», «Desonesto», «Violento» ... É a 

condição infeliz da qual Deus nos quer libertar. Ele vem 

para nos revelar o nome com que nos chama desde 

toda a eternidade. 

Com que nome poderemos indicar a nossa nação, a 

nossa comunidade cristã, a nossa família? Iremos 

chamá-las lugar de paz, de partilha, de justiça, de 

fraternidade, ou aguardamos que o Senhor as visite e 

lhes dê um nome novo? 

Dando ao homem a liberdade, Deus correu um 

grande risco: colocou-se na condição e na 

eventualidade de ver o seu amor recusado. Mas se deci- 
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diu jogar este jogo, então é difícil imaginar que saia a 

perder. Deus nunca sai a perder! Por isso, um dia, 

chamará cada pessoa com o nome novo que o seu 

amor terá indicado. 
 

– Cada pessoa verá a salvação de Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Br 5, 1-9 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A primeira Leitura convida-nos a viver este tempo numa 

serena alegria, confiantes no Deus que não desiste de nos 

apresentar uma proposta de salvação, apesar dos nossos erros 

e dificuldades. 

 
LEITURA: 
 

 

 

Leitura do Livro de Baruc 
 

1Jerusalém, deixa a tua veste de luto e 

aflição e reveste para sempre a beleza da glória 

que vem de Deus. 2Cobre-te com o manto da 

justiça que vem de Deus e coloca sobre a 

cabeça o diadema da glória do Eterno. 3Deus 

vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura 

que há debaixo do céu; 4Deus te dará para 

sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 

piedade». 5Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto 

e olha para o Oriente: vê os teus filhos 

reunidos desde o Poente ao Nascente, por 

ordem do Deus Santo, felizes por Deus Se ter 

lembrado deles. 6Tinham-te deixado, caminhan-

do a pé, levados pelos inimigos; mas agora é 

Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, 

como filhos de reis. 7Deus decidiu abater todos 

os altos montes e as colinas seculares e 

encher os vales, para se aplanar a terra, a fim 

de que Israel possa caminhar em segurança, 

na glória de Deus. 8Também os bosques e 

todas as árvores aromáticas darão sombra a 

Israel, por ordem de Deus, 9porque Deus 

conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, 

com a misericórdia e a justiça que d’Ele 

procedem. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A proclamação da Leitura deve ser marcada pelo tom 

alegre e cheio de esperança que ecoa na profecia de Baruc e, 

por isso, deve ter a forma de um feliz anúncio que anima a 

caminhada dos crentes. Então, Leitor, coloca um semblante 

alegre, airoso e leve que acompanhe o conteúdo do texto. 

Capta o ritmo da leitura que cria a impressão de um certo 

baloiçar das frases, como: “deixa a veste de luto...”; “reveste 

para sempre a beleza da glória...”; “Cobre-te com o manto da 

justiça...”; “coloca sobre a cabeça o diadema...”.  

A pontuação é importante. Deixa-a comandar pelo respeito 

do paralelismo imposto, porque ela vai ajudar-te a estruturar a 

leitura, nomeadamente o ritmo a adotar na sua proclamação.  

A leitura deste texto exige bastante preparação. Não te 

furtes a fazê-la.  

Exercita, também, palavras que notes alguma dificuldade 

em pronunciar bem.  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O autor apresenta-se como estando no exílio de 

Babilónia; felicita jubilosamente Jerusalém, ao mesmo 

tempo que anuncia a sua restauração e o regresso dos 

cativos, com uma linguagem de sabor escatológico e 

messiânico, à maneira de Isaías, de quem retoma as 

ideias e as próprias expressões poéticas, como se pode 

ver: v. 1 – Is 52, 1; v, 2 – Is 61, 10; v. 7 – Is 40, 3.4; v. 8 

– Is 41, 19; v. 9 – Is 40, 10-11; 42, 16; 52, 12.  

Também são notáveis as semelhanças com a 

literatura sapiencial (cf. Salm 126), o que leva a situar a 

obra entre os livros proféticos e os sapienciais. A 

Jerusalém descida dos Céu de Ap 21, 1-4 tem grande 

semelhança com o texto da nossa leitura. O autor e a 

data do escrito continuam a ser discutidos. 

V. 4 – «Paz da justiça e glória da piedade» são 

hebraísmos (genitivos de qualidade) que correspondem 

à nossa maneira de dizer: paz justa e piedade gloriosa. 

V. 7 – «Aplanar a terra», abatendo «montes» e 

preenchendo «vales» é uma grandiosa imagem com 

que, à maneira “isaiana” (cf. Is 40, 3-5), dramatiza a 

preparação do caminho do regresso de Babilónia, vista 

como um novo Êxodo. O Baptista, no Evangelho de 

hoje, apela para o sentido messiânico da imagem: a 

vinda do exílio prefigura a salvação definitiva. No fundo, 

temos sempre a teologia do deserto; assim como a 

libertação da escravidão do Egipto se deu através do 

deserto, assim também será a libertação do cativeiro e 

também a salvação messiânica. 
 

 

 
 

Muitas coisas pequenas, em muitos lugares 

pequenos, feitas por muita gente pequena,  

podem transformar o mundo. 
 

(Provérbio da Escócia) 
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Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3) 

 

 

MONIÇÃO: 

 

Louvemos o Senhor que fez maravilhas em favor do seu 

povo. 

 

REFRÃO: 

 

GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O SENHOR: 

POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 
 

  OU:   .                
 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS EM FAVOR DO SEU POVO. 

 

SALMO: 

 

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 

parecia-nos viver um sonho. 

Da nossa boca brotavam expressões de alegria 

e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
  

Diziam então os pagãos: 

«O Senhor fez por eles grandes coisas». 

Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 

estamos exultantes de alegria. 
  

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 

como as torrentes do deserto. 

Os que semeiam em lágrimas 

recolhem com alegria. 
  

À ida, vão a chorar, 

levando as sementes; 

à volta, vêm a cantar, 

trazendo os molhos de espigas. 
 

 

 
Quem procura amigos sem defeitos, 

 fica sem amigos. 
 

(Provérbio da Turquia) 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Fl 1, 4-6.8-11 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A segunda Leitura sugere que a comunidade deve dar um 

verdadeiro testemunho de caridade, banindo as divisões e os 

conflitos: só assim ela dará testemunho do Senhor que vem. 

  

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Filipenses 
 

«Irmãos: 4Em todas as minhas orações, 

peço sempre com alegria por todos 

vós, 5recordando-me da parte que tomastes na 

causa do Evangelho, desde o primeiro dia até 

ao presente. 6Tenho plena confiança de que 

Aquele que começou em vós tão boa obra há 

de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo 

Jesus. 8Deus é testemunha de que vos amo a 

todos no coração de Cristo Jesus. 9Por isso 

Lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez 

mais em ciência e discernimento, 10para que 

possais distinguir o que é melhor e vos torneis 

puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,  
11na plenitude dos frutos de justiça que se 

obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de 

Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

  

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta que é a segunda Leitura, não sendo propriamente 

difícil de proclamar, exige, no entanto, uma preparação cuidada 

e atenta. Não há, não existe leitura que dispense preparação. 

Todas precisam de preparação.  

A leitura deste texto, exige, também, uma respiração 

cuidada, já que tem frases muito longas com diferentes orações 

que são recorrentes na literatura paulina. 

Se queres proclamar a Leitura com sucesso, não dispenses 

uma boa preparação do texto e um exercício forte da 

respiração, especialmente para a última frase que se apresenta 

exageradamente longa.  

Exercita uma ou outra palavra que notes mais dificuldade 

em pronunciar: discernimento / distinguir / irrepreensíveis / ou 

outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

A leitura é tirada do início da Carta aos fiéis de 

Filipos, a primeira cidade europeia onde Paulo tinha 

fundado uma comunidade florescente. Temos aqui uma 

das dimensões da espiritualidade do Advento: a 

preparação de modo efetivo e progressivo (vv. 9-11) 

com frutos de santidade – «na plenitude dos frutos de 

justiça» – para «o dia de Cristo», isto é, o da sua 

segunda vinda, o seu advento escatológico, que pode 

dar-se a todo o momento. Os primeiros cristãos de tal 

maneira viviam numa forte tensão para Ele, que o consi-  
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deravam iminente. São Paulo quer que a espera da 

vinda de Cristo sirva de estímulo para crescer no amor 

de Deus – «que a vossa caridade cresça cada vez 

mais» –, de modo que saibam discernir «o que é 

melhor» (v. 10), para o porem em prática. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Lc 3, 4.6 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que 

nos convida a uma transformação total quanto à forma de 

pensar e de agir, quanto aos valores e às prioridades da vida. 

É esta missão profética que Deus continua, hoje, a confiar-nos. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas  

e toda a criatura verá a salvação de Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 3, 1-6 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

1No décimo quinto ano do reinado do 

imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era 

governador da Judeia, Herodes tetrarca da 

Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da 

Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de 

Abilene, 2no pontificado de Anás e Caifás, foi 

dirigida a palavra de Deus a João, filho de 

Zacarias, no deserto. 3E ele percorreu toda a 

zona do rio Jordão, pregando um batismo de 

penitência para a remissão dos pecados,  
4como está escrito no livro dos oráculos do 

profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 

‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 

suas veredas. 5Sejam alteados todos os vales e 

abatidos os montes e as colinas; endireitem-se 

os caminhos tortuosos e aplanem-se as 

veredas escarpadas; 6e toda a criatura verá a 

salvação de Deus’». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
V.1 – «No décimo quinto ano de Tibério»:  Lucas, 

um talento de historiador, não se limita a apresentar a 

substância da mensagem de salvação. Ele quer que 

fique bem claro que não se trata duma mensagem fora 

do tempo, de uma ideia como os mitos; é uma 

mensagem situada no tempo e no espaço em que se 

desenvolve a história humana. É assim que nos deixa 

um dado de excecional valor para sincronizar os 

acontecimentos salvíficos com os sucessos da história 

profana, a saber, ao ano 15 do reinado do imperador 

romano Tibério, aduzindo também outros cinco dados 

que, mais do que a cronologia, visam descrever-nos o 

ambiente político da época (vv. 1-2). 

A pregação do Baptista teve início, pois, no ano 27-

28 da nossa era. Com efeito, Tibério começou 

propriamente a reinar só com a morte de Augusto em 19 

de agosto de 767 a.C. Ora, segundo a contagem síria 

que adotaria São Lucas, em 1 de outubro – o início do 

ano – já se começava a contar o 2.º ano de Tibério; isto 

leva a pensar que o 15.º ano do reinado de Tibério vem 

a ser o ano 781 de Roma, o que corresponde ao ano 

27-28 da nossa era cristã. 

«Pôncio Pilatos» foi governador ou procurador (na 

inscrição de Cesareia chama-se præfectus) da Judeia, 

Samaria e Idumeia desde o ano 26 a 36. «Herodes» é o 

Antipas, filho de Herodes o Grande, com o simples título 

de tetrarca na Galileia; foi quem mandou degolar João 

Baptista na fortaleza de Maqueronte, tendo reinado de 4 

a.C, a 39 d.C, ano em que foi destituído e exilado para a 

Gália por Calígula; «Filipe», filho de Cleópatra de 

Jerusalém (distinto do seu meio irmão Herodes Filipe 

casado com Herodíades), foi quem reconstruiu Panias 

com o nome de Cesareia de Filipe e Betsaida com o 

nome de Júlia; veio a casar com Salomé, filha de 

Herodíades e Herdes Filipe. 

V. 2 – José «Caifás» presidiu ao Sinédrio, como 

sumo sacerdote de 18 a 36 da nossa era, após a 

deposição pelos romanos, no ano 15, de seu 

sogro «Anás», que continuou a manter grande influência 

político-religiosa (cf. Jo 18, 12-24). A discrição e respeito 

com que o IV Evangelho fala de Caifás leva alguns a 

imaginarem que se terá feito cristão, o que falta provar.  

V. 4-6 – «Preparai o caminho do Senhor…» A 

longa citação do início da segunda parte de Isaías, o 

Dêutero-Isaías (Is 40, 3-5), é aplicada pelo Baptista a si 

próprio (cf. Jo 1, 23). Esta passagem isaiana contempla, 

num primeiro plano, o «regresso triunfal» dos deporta- 
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dos de Babilónia, uma figura dos tempos messiânicos, 

em que «toda a criatura verá a salvação de Deus». São 

Lucas, o único evangelista a dar-nos a citação completa 

de Isaías, em que inclui o v. 5, pretende sublinhar a 

universalidade da salvação trazida por Cristo. A imagem 

de «endireitar os caminhos» provém do costume de 

ajeitar os caminhos, em geral escabrosos, por onde vai 

passar um soberano; presta-se muito bem a indicar a 

purificação das consciências para receberem a Cristo. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 

 

1 
 

Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e 

diáconos, 

e por aqueles que nos desertos deste mundo 

continuam a anunciar a vinda do Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos povos que não conhecem o Evangelho, 

pelos homens e mulheres que lhe são fiéis 

e pelos pobres, oprimidos e despojados, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho, 

e por todos os que pedem ao Senhor 

que abata os montes, alteie os vales e aplane a terra, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos homens e mulheres sem lar nem pão 

e por aqueles que, em qualquer parte do mundo, 

são deportados, violentados ou suprimidos, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Por todos os membros da nossa comunidade 

paroquial, 

pelos que andam frios na fé, preocupados ou 

vacilantes 

e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, 

oremos, irmãos. 
 
 

 
 

 
 

Nunca digas: é impossível.  

Diz: ainda não o fiz.  
 

(Provérbio do Japão) 

 
 

 

 

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 
 

À volta do altar a Igreja oferece-se com Cristo ao Pai 

e celebra esta entrega de Jesus, verdadeiro testemunho 

e testamento do amor. A Eucaristia apela sempre para 

esta memória viva da entrega do Senhor e faz-nos 

desejar a sua vinda e estar vigilantes 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Como São João Batista, o inconformista, saiamos 

desta Eucaristia com a coragem do anúncio profético e 

da alegria do Evangelho, para que “toda a criatura veja 

a salvação de Deus”. Toda mesmo! 
 

 

 
 

 

 

Que toda a criatura veja a 

salvação de Deus 
 

Não era uma figura agradável a de João Baptista. A 

indumentária austera e aquele olhar penetrante, 

aguçado pelo tempo de deserto, certamente provocava 

alguma reação. E quando as suas palavras começaram 

a ter o tom dos profetas, que há muito já não eram 

escutadas, que efeitos desencadearam? E que dizer 

daquele gesto de mergulhar no Jordão para limpar os 

pecados, como se nos lavássemos para acolher alguém 

que vai chegar? Quem o começa a seguir está sedento 

de uma mudança, talvez julgue que Ele é o Messias, 

sente-se insatisfeito com o rumo do mundo. 

Curiosamente, no início do evangelho de hoje, são 

anunciados os poderosos do tempo: Tibério, Pilatos, 

Herodes e Filipe, Lisânias, Anás e Caifás. Talvez 

sonhassem também com mudanças, mas daquelas que 

aumentassem mais ainda o seu poder! Não é quase 

sempre assim? Quem começa por ter poder para servir 

o povo e cuidar do bem comum, à medida que mais 

poder vai tendo, mais se esquece de onde veio e para o 

que veio! Quem faz os montes e vales desta vida de 

classes e distinções tão graves, e porque é que os  
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caminhos tortuosos e as veredas escarpadas são, 

quase sempre, para os mesmos? Como são os modelos 

educativos de uma sociedade que privilegia o exterior e 

a posse de bens?  

Olho para as crianças e vejo como é grande a 

tentação de as conformarmos. A modelos de adultos e a 

comportamentos padronizados que as famílias, as 

escolas, e os meios de comunicação perpetuam. Na 

imensa diversidade de objetos natalícios espanta-nos 

como, para alguns adolescentes, os presentes ideais 

que pedem aos pais, são telemóveis do último modelo 

que até já enviam imagens! Temos que nos conformar, 

“são filhos deste tempo”, não é o que alguns dizem? 

Claro que João Baptista fala dos caminhos 

interiores, destas “voltinhas do Marão” em que a alma 

às vezes anda, sem termos a coragem de obras de 

fundo e caminhos retos. Caminhos tortuosos que depois 

se refletem na vida, na insatisfação sem norte, ou na 

alienação do pensamento e das convicções. É preciso 

que a raiva domesticada, que só magoa quem está mais 

perto, dê lugar ao inconformismo saudável e próprio de 

quem continua a sonhar um mundo melhor! No fundo, 

João Baptista, pede-nos para preparar o caminho para 

Aquele que renova todas as coisas. Pede-nos que 

despertemos a nossa costela inconformista, e mesmo 

contraventos e marés, tenhamos a coragem da 

denúncia e do anúncio profético e do trabalho solidário, 

para que “toda a criatura veja a salvação de Deus”. 

Toda mesmo! 
 

 

 
 

 

 

Caminhando para Deus 

 
Lucas abre a história de João Baptista e a de Jesus 

situando-os no seu contexto histórico. Apresentou João 

como profeta que prepara o novo e definitivo Êxodo. 

João Baptista procedia de uma família sacerdotal 

que tinha sido perseguida por manter-se fiel ao Senhor. 

Desde pequeno foi «Nazir», ou seja, consagrado a Javé. 

Levava uma vida austera no deserto, lugar pelo qual 

Deus conduziu o povo de Israel durante o Êxodo. 

Vestir com uma túnica feita de «pêlo de camelo» 

significa que veste como os profetas. Alimentar-se com 

«mel silvestre e gafanhotos» significa que se alimenta 

tão-somente do que se encontra no deserto, sem pedir 

favores a ninguém; mantendo a própria liberdade. 

Lucas cita um texto do «Livro da Consolação» de 

Isaías (40. 3-5) no qual se anuncia o regresso dos 

desterrados. Tudo indica que Jesus é a pessoa eleita 

por Deus para conduzir e consolar um novo povo. 
 

 

 
 

Quem não compreende um olhar,  

jamais compreenderá uma explicação.  
 

(Provérbio árabe) 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«A voz do Baptista ainda brada nas mentes 

fechadas e nos corações empedernidos, 

e questiona-nos se estamos efetivamente  

a percorrer o caminho justo, vivendo uma vida 

segundo o Evangelho.» 

 

Neste segundo domingo de Advento, a liturgia 

coloca-nos na escola de João Baptista, que pregava 

«um batismo de conversão para o perdão dos pecados» 

(Lc 3, 3). E talvez nós nos perguntemos: «Por que nos 

devemos converter? A conversão diz respeito a quem 

de ateu se torna crente, de pecador se faz justo, mas 

nós não precisamos, nós já somos cristãos! Por 

conseguinte somos justos». E isto não é verdade. 

Pensando assim, damo-nos conta de que é 

precisamente desta presunção — que somos cristãos, 

todos bons, justos — que nos devemos converter: da 

suposição que, no fim de contas, está bem assim e não 

precisamos de conversão alguma. Mas procuremos 

questionar-nos: é deveras verdade que nas várias 

situações e circunstâncias da vida temos em nós os 

mesmos sentimentos de Jesus? É verdade que 

sentimos como Jesus sente? Por exemplo, quando 

sofremos alguma injustiça ou afronta, conseguimos 

reagir sem animosidade e perdoar de coração a quem 

nos pede desculpa? Quanto é difícil perdoar! Quanto é 

difícil! «Vais-me pagar!»: estas palavras vêm de dentro! 

Quando somos chamados a partilhar alegrias e 

sofrimentos, sabemos chorar sinceramente com quem 

chora e rejubilar com quem se alegra? Quando 

devemos expressar a nossa fé, sabemos fazê-lo com 

coragem e simplicidade, sem nos envergonharmos do 

Evangelho? E assim podemos fazer-nos muitas 

perguntas. Não estamos tranquilos, devemos converter-   

-nos sempre, ter os sentimentos que Jesus tinha. 

A voz do Baptista ainda brada nos atuais desertos 

da humanidade, que são — quais são os desertos de 

hoje? — as mentes fechadas e os corações 

empedernidos, e provoca-nos a questionar-nos se 

estamos efetivamente a percorrer o caminho justo, 

vivendo uma vida segundo o Evangelho. Hoje como 

naquela época, ele admoesta-nos com as palavras do 

profeta Isaías: «Preparai os caminhos do Senhor!» (v. 

4). É um convite urgente a abrir o coração e a acolher a 

salvação que Deus nos oferece incessantemente, quase 

com teimosia, porque quer que todos sejamos livres da 

escravidão do pecado. Mas o texto do profeta dilata 

aquela voz, prenunciando que «cada homem verá a 

salvação de Deus» (v. 6). E a salvação é oferecida a 

cada homem e povo, sem excluir ninguém, a cada um 

de nós. Ninguém pode dizer: «Eu sou santo, eu sou 

perfeito, eu já estou salvo». Não. Devemos acolher 

sempre esta oferta da salvação […]. Deus quer que 

todos os homens sejam salvos por meio de Jesus 

Cristo, o único mediador (cf. 1 Tm 2, 4-6). 
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Portanto cada um de nós está chamado a fazer 

conhecer Jesus a quantos ainda o não conhecem. Mas 

isto não significa fazer proselitismo. Não, significa abrir 

uma porta. «Ai de mim se não anunciar o Evangelho!» 

(1 Cor 9, 16), declarava São Paulo. Se o Senhor Jesus 

mudou a nossa vida, e no-la muda todas as vezes que 

estamos diante d’Ele, como não sentir a paixão de o dar 

a conhecer a quantos encontramos no trabalho, na 

escola, no nosso prédio, no hospital, nos lugares de 

encontro? Se olharmos à nossa volta, encontramos 

pessoas que estariam dispostas a começar ou a 

recomeçar um caminho de fé, se encontrassem cristãos 

apaixonados por Jesus. Não deveríamos e não 

poderíamos ser nós aqueles cristãos? Faço-vos esta 

pergunta: «Mas eu estou deveras apaixonado por 

Jesus? Estou convicto de que Jesus me oferece e me 

concede a salvação?». E, se estou apaixonado, devo 

dá-lo a conhecer. Mas devemos ser corajosos: derrubar 

as montanhas do orgulho e da rivalidade, encher os 

precipícios escavados pela indiferença e pela apatia, 

endireitar as veredas das nossas preguiças e dos 

nossos compromissos. 

A Virgem Maria, que é Mãe e sabe como fazê-lo, 

nos ajude a abater as barreiras e os obstáculos que 

impedem a nossa conversão, ou seja, o nosso caminho 

rumo ao Senhor. Só Ele, só Jesus pode dar 

cumprimento a todas as esperanças do homem! 
 

 Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, dezembro de 2015 

 
 

 
 

 

 

Agenda Santoral ou Festiva 

 
Dia 06 – S. Nicolau (Bispo). 

Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 08 – Imaculada Conceição da Virgem Santa 

Maria.   

Dia 09 – S. João Diogo.  
Dia 10 – Virgem Santa Maria de Loreto. 
Dia 11 – S. Dâmaso (Papa). 

 
 

 
 

 

 

Oração 

 
Senhor, que a humanidade inteira transforme as 

espadas em arados e as lanças em foices. 

Que se destruam para sempre os mísseis que ferem 

inocentes. 

Que se destruam as metralhadoras e que não se ouça 

mais os canhões. 

Que eliminemos para sempre as rivalidades, os conflitos 

e os ódios. 

Que eliminemos os insultos e a exclusão. 

Que detenhamos os projéteis dirigidos ao coração da 

amizade. 

Senhor, que a humanidade inteira transforme as 

espadas em arados e as lanças em foices. Amém. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

Batismo de Jesus 
 

O Batismo é um ritual muito antigo. Os povos 

orientais consideravam a água dos rios como elemento 

religioso carregado de poder: capaz de limpar a sujidade 

externa e purificar os pecados. João Baptista utilizará o 

rio Jordão como lugar para praticar o seu «batismo», 

ritual que prepara para receber o Messias.  

De João Baptista os primeiros cristãos herdam este 

sinal, ainda que lhe atribuam novos significados: 

recordação da passagem de Israel através das águas 

do Mar Vermelho, passando «da escravidão à 

liberdade», e memorial da ressurreição de Jesus que, 

«passou da morte à vida. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (98) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 
 

 

Aprender a respirar como se aprende a andar. Ter 

cada vez menos certezas e viver bem com essa 

escolha. Não dar nada a ninguém por garantido e nunca 

esquecer que tudo pode mudar: o bom e o mau. Ter a 

coragem de desafiar as coisas que (outros) tentam 

impor como certas. Segurar, com fé, as rédeas da nossa 

vida. Viver com autenticidade, coerência e consistência, 

alinhados com a nossa verdade e com a confiança de 

que está tudo certo, mesmo o que não nos parece certo: 

em breve fará mais sentido do que nunca. Dar tempo, 

espaço e ar. A bonança acaba sempre por chegar ao 

coração de quem não desiste de acreditar.  

Muitas vezes, a força maior está em (re)conhecer, 

abraçar e cuidar as nossas fragilidades. 
 

– Importar-nos menos e rir mais. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
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Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de dezembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 

Pela evangelização: 

– Os catequistas. 

Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a 

Palavra de Deus, para que sejam testemunhas da 

Palavra com coragem e criatividade na força do Espírito 

Santo. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

 1 .   
A galinha velha, 

 faz bom caldo. 
 

 2 . 

Caldo de nabos nem o queiras nem o dês,  
a teus criados. 

 

 3 . 
Caldo em quente,  

injúria em frio. 
 

 4 . 

Caldo requentado, 
 faz mal ao doente.  

 

 5 . 
Do caldo requentado, 
 nunca bom bocado. 

 

 6 . 

Come caldo e anda quente:  
viverás longamente. 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 

 
Esta semana, apenas a paróquia de Eiriz, regista 

dois aniversários. São eles: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA 

– NÃO HÁ REGISTO DE ANIVERSARIANTES. 

 

PARÓQUIA DE EIRIZ 

– MIGUEL PACHECO, hoje, Domingo, dia 5 de 
dezembro. 

– ROSA ARMANDA, na próxima terça-feira, dia 7 de 
dezembro. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ 

– NÃO HÁ REGISTO DE ANIVERSARIANTES. 

 
O Jornal do Leitor deseja à Rosa Armanda e ao 

Miguel Pacheco, um feliz aniversário, festejado com 

muita festa, em ambiente de alegria, com um grande 

bolo e com muito champagne, bebido moderadamente, 

como só vós sabeis fazê-lo.  

Parabéns a ambos! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 

A pior intoxicação alimentar 

 

Um médico estava a dar uma palestra sobre 

alimentação e os efeitos nocivos de alguns alimentos. E 

dizia: 

 – Há ingredientes que mandamos para os nossos 

estômagos que nos vão matando aos poucos: carne 

vermelha é horrível; bebidas de aperitivo corroem o 

estômago; comida chinesa está cheia de hormonas. 

Dietas ricas em gordura podem ser desastrosas e 

ninguém tem noção do efeito a longo prazo causado 

pelos micróbios na água que bebemos. Mas há algo que 

é pior que tudo isso e que todos já comemos ou 

havemos de comer. Alguém sabe que alimento causa a 

pior angústia e sofrimento durante anos após ter 

ingerido? 

Após alguns segundos de silêncio, um velhote de 75 

anos, sentado na primeira fila, responde: 

– O bolo de casamento. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Surpresa no Zoológico 

 

O ponto mais alto do passeio pelo jardim zoológico 

foi o encontro com um pavão armado. O Vasco, de 

quatro anos, ficou entusiasmadíssimo. Ao chegar a casa 

ficou louco para encontrar o pai e lhe contar como foi o 

dia. Quando o pai chegou, disse: 

– Pai, adivinhas o que vi hoje?  

– Uma girafa de pescoço comprido!?  

– Não, pai. Eu vi uma árvore de Natal a sair de uma 

galinha. 
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Escala de Leitores 
 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

05-12-2021 

II Domingo do Advento 

 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Joaquim Mendes Natália Silva 

1.ª Leitura Alexandra Brito Jacinta Carneiro 

2.ª Leitura Paula Carvalho Manuela Monteiro 

Oraç. Univ. Joaquim Mendes Natália Silva 
 

 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 
  

 
 

ESCALA DE M.E.C.s  

05-12-2021 

II Domingo do Advento 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Maria Guiomar Alzira Nunes 

Local - 2 Alexandra Brito Rosa Matos 

Local - 3 Manuel Leão Maria José 

Local - 4 Manuel Santos Toni Moreira 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Rita Meireles Ana 

2.ª Leitura Elisabete Joana 

Oraç. Univ. Miguel Lurdes 
 

 

 
 

E I R I Z    
 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda 

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Curiosidades 
 
– A Terra anda à volta do sol a uma velocidade de 107 

mil quilómetros hora. 
 

– O corpo humano tem mais de 96 quilómetros de vasos 

sanguíneos. 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Não aconselhes aos chefes o que lhes agrada,  

mas o que lhes seja útil.  
 

(Sólon) 
 

 

 

Este jornal foi concluído em 27 de novembro. 
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