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Domingo «Gaudete» 

Podem utilizar-se 

Paramentos de cor rosa 

 
Quanto às cores das vestes sagradas, a cor rosa 

pode usar-se, onde for costume, no Domingo 

«Gaudete» (III do Advento). 

As Conferências Episcopais podem, no que respeita 

às cores litúrgicas, determinar e propor à Sé Apostólica 

as adaptações que entenderem mais conformes com as 

necessidades e as mentalidades dos povos. 
 

IGMR - Instrução Geral ao Missal Romano, 

N.º 346 - alínea f). 

 
 

 
 

 

 

Concretizar o Advento 

 
Aqueles que escutavam João Baptista perguntavam-

-lhe que podiam eles fazer para preparar a chegada do 

Messias. Eram várias as respostas, segundo as 

diferentes circunstâncias das suas vidas: partilhar o 

alimento e o vestuário; cobrar o estabelecido sem cair 

na avareza; não abusar; não se servir do cargo para 

intimidar ou obter benefícios pessoais.... Respeitar. 

Acolher. 

Que podemos fazer? Nós os cristãos que vivemos 

no século XXI formulamos também esta pergunta no 

início do Natal. A resposta continua a palpitar no 

Evangelho:  partilhar, abandonar os caprichos e 

comodidades, acolher os excluídos, não abusar dos 

débeis... 

Este Domingo é chamado desde há séculos 

Domingo «Gaudete», expressão latina que significa: 

«Alegrai-vos». Um dos melhores testemunhos que nós 

cristãos podemos dar é a alegria, a serenidade, a 

esperança que sentimos com o aproximar--se do Natal. 
 

 

 
 

 

 

III Domingo do Advento 

 
“Alegrai-vos, sempre, no Senhor! Repito: alegrai-vos; 

o Senhor está a chegar”. Com estas palavras, tiradas da 

Carta de São Paulo aos Filipenses, a Santa Igreja, no 

cântico de entrada deste terceiro Domingo do Advento, 

faz-nos um veemente apelo à alegria, virtude unida 

intimamente à Esperança.  

O Senhor está a chegar e, com Ele, nos vêm todos 

os bens. Por isso se chama este Domingo, na tradição 

litúrgica, o Domingo da Alegria. 
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 Estejamos atentos à Palavra do Senhor, deste 

Domingo. Ele nos aponta, mais uma vez, onde se 

encontram as verdadeiras alegrias. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Filip 4, 4.5 
 

Alegrai-vos sempre no Senhor.  

Exultai de alegria: o Senhor está perto. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 

 
A Alegria: Um Dom de Acolher. 
 

O que pede uma pessoa da vida senão a felicidade? 

A Bíblia hebraica utiliza algo como 27 sinónimos para 

expressar os sentimentos de alegria. Então não há nada 

de mais contrário à Bíblia do que a religião do 

dolorismo, do amuo, das caras zangadas que se entre-

vêem por vezes nas nossas assembleias dominicais. 

Mas como alcançar a alegria? É suficiente a riqueza, 

a boa saúde, o sucesso? Quem pode ser considerado 

realmente bem-aventurado? 

A esta questão o israelita dos tempos mais remotos 

respondia: feliz é aquele que se regozija com os frutos 

do seu campo (Is 9, 2), que alegra o seu coração com o 

vinho (Jz 9, 13), que tem uma família unida (Dt 12, 7) e 

prole numerosa (1 Sm 2, 1.5); feliz é o povo que obtém 

uma vitória militar (1 Sm 18, 6), que contempla a própria 

cidade reconstruída (Ne 12, 43), que festeja com hinos, 

músicas e danças as colheitas abundantes que Deus 

lhe concedeu (Dt 16, 11.14). Ora, tudo isto – como 

sabemos – não é suficiente. 

Com a nossa esperteza, as nossas subtilezas, os 

nossos esforços podemos sem dúvida atingir a boa 

disposição, o bom humor, a euforia, a hilaridade (a 

vontade de rir), o prazer, o divertimento, mas não a 

alegria. A alegria é fruto do Espírito e nós podemos 

apenas acolhê-la, como um dom.  

Podemos interpor (intercalar) obstáculos: as leituras 

de hoje irão ajudar-nos a identificá-los para que os 

possamos remover. 
 

– Aleluia, vem para o meio de nós o Deus da alegria. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sof 3, 14-18a 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Divinamente inspirado, Sofonias, diz-nos que em todo o 

tempo o “caminho de salvação”, nos espera, pois, o nosso 

Deus muito nos ama. O Seu amor não se limita apenas a 

perdoar as nossas faltas, mas anima-nos à conversão pessoal, 

transforma-nos e renova-nos. Daí o convite à alegria. Deus 

está no meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste em 

fazer caminho connosco. 

 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Profecia de Sofonias 
 

14Clama jubilosamente, filha de Sião; solta 

brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila de 

todo o coração, filha de Jerusalém. 15O Senhor 

revogou a sentença que te condenava, afastou 

os teus inimigos. O Senhor, Rei de Israel, está 

no meio de ti e já não temerás nenhum 

mal. 16Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém: «Não 

temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. 17O 

Senhor teu Deus está no meio de ti, como 

poderoso salvador. Por causa de ti, Ele enche-  

-Se de júbilo, renova-te com o seu amor, exulta 

de alegria por tua causa, 18acomo nos dias de 

festa». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

Leitor, ao proclamar a Leitura, tu és, tu podes ser, de forma 

eminente (de forma ilustre) voz de Deus. A Leitura gira à volta 

de “Aquele”. Há outros aspetos a não desprezar, mas importa 

fazer ressaltar a palavra de valor, na qual o texto se concentra: 

“Ele”.  

Se respeitares a pontuação do texto e se leres devagar, 

conseguirás obter metade do sucesso que se pretende. Se 

leres como quem vive e sente o que lê, terás garantida a outra 

metade. Como consegues? – perguntas tu.  

– Consegues, exercitando, claro! 

Sabe que, as palavras, não servem apenas para indicar 

conceitos abstratos, mas corporizam ideias, emoções, 

sentimentos, estados de alma, realidades misteriosas. 

Experimentar e saborear as palavras é um passo importante 

para as transmitir e, com elas, tudo o mais. Sem isso, esta 

leitura nunca será assimilada pela assembleia. 

Esta proclamação deve ter em conta o tom alegre que 

marca a leitura, tirando proveito das formas verbais no 

imperativo: “clama” - “solta” - “exulta” - “rejubila”. Por isso, 

saboreia e faz-nos saborear, a força dessas palavras que não é 

demais repeti-las: “Clama jubilosamente... solta brados... 

Exulta, rejubila... etc. e, na antepenúltima frase, a repetição: 

está no meio de ti...” 

Dá à leitura um colorido alegre, não faças uma leitura 

cinzenta, nem faças a leitura do “choradinho”. Faz a leitura 

sentida, musicada e alegre. Exercita-a repetidamente. 



Entretanto exercita também uma ou outra palavra que 

notes mais dificuldade em pronunciar, tais como: Clama 

jubilosamente / rejubila / revogou / temerás / dir-se-á / 

desfaleçam / ou outras. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Magnífico hino de júbilo a Sião, um cântico de 

esperança de salvação dirigido ao «resto» (cf. v. 13) que 

pela sua fidelidade sobreviverá às tremendas 

calamidades que o profeta anuncia. Uma leitura 

cristã (lectio divina) do belíssimo texto enquadra-se às 

mil maravilhas nesta quadra litúrgica; por um lado, 

condiz com o tom de alegria deste Domingo, por outro, 

faz pensar nas palavras de Gabriel à Virgem Maria 

(cf. Lc 1, 28.30.48); daí que condiz bem com este texto 

a tradução da saudação angélica «avé!» por «alegra-      

-te!». 

«Filha de Sião», «Filha de Jerusalém» 

É a forma poética de se dirigir aos habitantes da 

cidade, e mesmo a todos os israelitas (como aqui 

sucede). A Igreja é o novo «Israel de Deus», «o monte 

Sião» (cf. Gl 4, 26; 6, 16; Hb 12, 22; Ap 14, 1; 21). 

«Sião» (etimologicamente lugar seco) 

Sião era a cidadela da capital, Jerusalém. 

Inicialmente designava a fortaleza conquistada por 

David aos jebuseus, a colina oriental de Jerusalém 

(Ofel), que começou a ser chamada «cidade de David», 

para onde este transladou a arca da aliança. Quando 

Salomão construiu o Templo, a Norte de Sião, e para lá 

levou a arca, também se começou a dar a esse lugar o 

nome de Sião. Depois veio a designar o conjunto da 

cidade de Jerusalém, ou todos os seus habitantes e 

mesmo todo o povo de Israel.  

Na tradição cristã, veio a dar-se uma confusão 

acerca da localização topográfica do monte Sião, ao 

situá-lo no Cenáculo, na colina ocidental da cidade alta. 

Esta confusão parece ter origem em que o Cenáculo foi 

considerado a sede da primitiva Igreja de Jerusalém, o 

novo «monte Sião», segundo Hb 12, 22 e Ap 14, 1.  

A Arqueologia esclarece estes locais. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
 Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O Profeta Isaías descreve o regresso dos deportados em 

Babilónia à sua terra e coloca em seus lábios um salmo de 

ação de graças ao Senhor. 

Agora que percorremos o caminho do regresso do pecado 

aos braços libertadores e amorosos do nosso Deus, façamos 

deste Salmo a nossa oração. 

 

REFRÃO: 

 

EXULTAI DE ALEGRIA, 

PORQUE É GRANDE NO MEIO DE VÓS  

O SANTO DE ISRAEL. 

  

   OU:  .   

             
POVO DO SENHOR, 

EXULTA E CANTA DE ALEGRIA. 

 

SALMO: 

 
Deus é o meu Salvador, 

Tenho confiança e nada temo. 

O Senhor é a minha força e o meu louvor. 

Ele é a minha salvação. 
  

Tirareis água com alegria das fontes da salvação. 

Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome; 

anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 

proclamai a todos que o seu nome é santo. 
  

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 

anunciai-as em toda a terra. 

Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 

porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Fl 4, 4-7 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, nesta passagem da Carta aos cristãos de 

Filipos, dirige-lhes, desde a prisão em Roma, onde se encontra, 

um solene apelo à alegria, dando testemunho da mesma, 

perante as outras pessoas. E a razão para o fazer é uma 

verdade que vivemos particularmente neste III Domingo do 

Advento: O Senhor está próximo. Devemos entregar-Lhe as 

nossas preocupações. 

  

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Filipenses 
 

Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor. 

Novamente vos digo: alegrai-vos. 5Seja de 

todos conhecida a vossa bondade. O Senhor 

está próximo. 6Não vos inquieteis com coisa 

alguma; mas em todas as circunstâncias, 

apresentai os vossos pedidos diante de Deus, 

com orações, súplicas e ações de graças. 7E a 

paz de Deus, que está acima de toda a 



inteligência, guardará os vossos corações e os 

vossos pensamentos em Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

Leitor, tem em conta muito do que foi dito na 

recomendação da Primeira Leitura. O mesmo tom alegre e 

exortativo está presente nesta segunda Leitura.  

Uma especial atenção deve ser dada ao início da leitura, de 

modo que o imperativo «alegrai-vos» repetido duas vezes e o 

advérbio de modo «novamente» tenham a força que 

transmitem, pois marcam o tom de toda a leitura. 

Um dos defeitos graves de muitos Leitores é deixar cair a 

voz em cada ponto final quando a deviam suster (deviam 

segurar).  

Não faças a leitura do “choradinho”. 

Cuida das palavras: Filipenses / inquieteis / circunstâncias / 

súplicas / inteligência / ou outras. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

A carta é um escrito da prisão, num tom muito 

familiar e predominantemente exortatório, incitando a 

perseverar na vida cristã, apresentada como um 

desporto sobrenatural (3, 13-16). Ela tem aqui o «seu 

ponto culminante» (H. Schlier). 

V.4 – «Alegrai-vos sempre no Senhor». 

A alegria é uma nota típica desta epístola (cf. 1, 

3.18.25; 2, 2.17.18.28-29; 3, 1; 4, 1.10) e da vida do 

cristão. É uma virtude para viver «sempre», pois não 

tem o seu fundamento em nada de efémero, mas «no 

Senhor», na certeza de que Deus é Pai providente, que 

«está próximo» – «no meio de ti» (cf. primeira leitura); é 

uma alegria sobrenatural. A leitura, que fornece o mote 

do canto de entrada, deu origem à designação deste III 

Domingo do Advento como Domingo Gaudete, com 

manifestações de alegria pela proximidade da vinda de 

Cristo: flores no altar, paramentos cor-de-rosa… 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18) 
 

 

MONIÇÃO: 
 

A alegria, que todos tanto desejamos, está ao nosso 

alcance. Deus, nosso Pai, fonte da verdadeira alegria quer 

estar sempre connosco. Com Ele exultaremos de alegria. 

Expulsemos da nossa vida, tudo quanto d’Ele nos possa 

afastar. Eis o grande convite que hoje, de uma maneira nos é 

dirigido. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

O Espírito do Senhor está sobre mim: 

enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 3, 10-18 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 10as multidões perguntavam 

a João Baptista: «Que devemos fazer?» 11Ele 

respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas 

reparta com quem não tem nenhuma; e quem 

tiver mantimentos faça o mesmo». 12Vieram 

também alguns publicanos para serem 

batizados e disseram: «Mestre, que devemos 

fazer?» 13João respondeu-lhes: «Não exijais 

nada além do que vos foi prescrito».  
14Perguntavam-lhe também os soldados: «E 

nós, que devemos fazer?» Ele respondeu-lhes: 

«Não pratiqueis violência com ninguém nem 

denuncieis injustamente; e contentai-vos com 

o vosso soldo». 15Como o povo estava na 

expectativa e todos pensavam em seus 

corações se João não seria o Messias, 16ele 

tomou a palavra e disse a todos: «Eu batizo-      

-vos com água, mas está a chegar quem é mais 

forte do que eu, e eu não sou digno de desatar 

as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-

-á com o Espírito Santo e com o fogo. 17Tem na 

mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o 

trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-

-á num fogo que não se apaga». 18Assim, com 

estas e muitas outras exortações, João 

anunciava ao povo a Boa Nova». 
 

Palavra da Salvação 
 
 

 

Tudo o que merece ser feito,  

merece também ser dito.  
 

(Mourois) 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Continuamos hoje a ouvir a pregação daquele que 

veio a preparar os caminhos do Senhor, a sua vinda. A 

sua pregação tinha provocado uma forte sacudidela nas 

consciências, por isso temos hoje, num trecho exclusivo 

de São Lucas, uma repetida pergunta, muito do seu 

gosto: «Que devemos fazer?» (vv. 10.12.14; cf. Lc 10, 

25; 18, 18; Act 2, 37; 22, 10).  

A conversão (pregada pelo Baptista) leva sempre a 

atitudes concretas de mudança de vida, vida nova que 

implica interrogar-se sobre deveres morais que se têm 

de cumprir, recorrendo a quem possa esclarecer a 

nossa consciência, uma vez que para atuar bem não 

basta atuar com «consciência certa, ou segura», mas é 

preciso atuar com «consciência verdadeira» (de acordo 

com a lei moral objetiva). Nesta formação da 

consciência para atuar segundo a vontade de Deus, 

devem-se ter muito em conta os deveres profissionais e 

do próprio estado, como é o caso aqui dos empregados 

do fisco (publicanos), dos soldados… 

V.16 – «Batizar-vos-á com o Espírito Santo e 

com o fogo». 

Os exegetas, em geral, pensam que João profetiza o 

Sacramento do Batismo – que dá o Espírito Santo e que 

purifica – embora alguns, tendo em conta o contexto – 

«a pá» de joeirar, «limpar a eira, recolher o trigo, 

queimar a palha» (cf. Mt 13, 42) – pensem que o 

Baptista não sai da perspetiva Vétere-testamentária e 

que toma o batismo em sentido figurado: seria o juízo 

escatológico anunciado pelos profetas, que o Messias 

levaria a cabo com a sua vinda no fim dos tempos.  

João Baptista, numa perspetiva do Antigo 

Testamento, uniria a primeira à segunda vinda do 

Messias, a primeira em que veio como Salvador e a 

segunda em que virá como Juiz. Uma coisa é certa: 

João reconhece a insuficiência e o carácter transitório 

do seu batismo, que não podia dar o Espírito Santo 

prometido em abundância para os dias do Messias, nem 

purificar a fundo as consciências. Por outro lado, na 

linguagem de Lucas parece haver uma alusão ao 

Pentecostes (cf. At 1, 5; 2, 3-4). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

 

1 
 

Para que no rosto da Igreja e dos seus filhos 

transpareça a alegria do Evangelho que os anima 

e a bondade do Espírito que a conduz, 

oremos, irmãos. 

 

2 
 

Para que os homens do poder e da riqueza 

não pratiquem violências com ninguém, 

sejam justos e repartam com os pobres, 

oremos, irmãos. 

 

3 
 

Para que os que vão festejar este Natal, 

se disponham a uma verdadeira conversão 

e se abram aquela paz que só Cristo pode dar, 

oremos irmãos. 

 

4 
 

Para que todos os que sofrem e desanimam 

encontrem corações que os acolham 

e mãos amigas que se lhes estendam, 

oremos, irmãos. 

 

5 
 

Para que todos nós aqui presentes, 

batizados no Espírito Santo e no fogo, 

sejamos trigo que Deus recolhe no seu celeiro. 

oremos, irmãos. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Is 35, 4 
 

Dizei aos desanimados: Tende coragem e não temais. 

Eis o nosso Deus que vem salvar-nos. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Pela Sagrada Comunhão vamos viver momentos 

muito íntimos com o Senhor. Vamos fazê-lo com muita 

fé, amor e gratidão. Assim possamos sentir sentimentos 

semelhantes aos vividos pelos santos e de uma maneira 

especial por Nossa Senhora, quando O recebeu e 

contemplou no presépio de Belém. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Motivados pela Palavra de Deus que meditámos e  
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pela força da Eucaristia, vamos caminhar com muita 

esperança e serenidade para a vivência de um feliz 

Natal cristão. Com esses propósitos: ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
 

 

 
 

 

 

Exultemos de alegria! 

 
“Exultai de alegria, porque é grande no meio de vós, 

o Santo de Israel”. É o refrão, que hoje rezamos (ou 

cantamos). 

Exultai de alegria é o convite que hoje, de uma 

maneira especial nos é dirigido. Por isso, este terceiro 

Domingo do Advento é chamado o Domingo da alegria. 

As próprias cores dos paramentos litúrgicos procuram 

despertar em nós essa mesma alegria. 

Para o Povo de Israel, a quem estas palavras 

primeiramente foram dirigidas, é apresentado também o 

motivo dessa tão desejada alegria: o Senhor está no 

meio de vós, Ele revogou a sentença que vos 

condenava. 
 

 

 
 

 

 

Importância da pregação de 

São João Batista 
  

Deve ser motivo de alegria saber que o Senhor está 

próximo! Para tal nos chama particularmente a atenção, 

São Paulo na segunda Leitura da Missa de hoje. Ele é 

que é a causa e fonte da verdadeira alegria. Não são as 

riquezas, o poder, a fama que poderão dar-nos a alegria 

que o nosso coração aspira e deseja. É sim a presença 

do Senhor, que é sempre amorosa e por sua vez 

Senhor de tudo quanto existe. 

Para sentirmos esta tão necessária aproximação do 

Senhor e consequentemente vivermos alegres, o que é 

próprio de um cristão, é necessário retirar de nós 

mesmos tudo aquilo que d’Ele nos afasta. Eis a grande 

tarefa deste tempo litúrgico. Para que tal aconteça, 

temos que escutar, mais uma vez, o grande pregador do 

Advento, que é São João Batista. Ele nos apresenta os 

meios concretos de aproximação ao Senhor: “o que tem 

duas túnicas, dê uma a quem não tem ...”, partilhe com 

os mais pobres o que se possui de supérfluo.  

Sobretudo nesta quadra natalícia, em que somos 

brindados com a melhor prenda que Deus Pai tinha para 

nos dar, na Pessoa de Seu divino Filho, procuremos 

socorrer também os nossos irmãos mais necessitados 

com tudo aquilo a que possamos recorrer para o fazer. 

Estes gestos de doação, são geradores de verdadeiras 

alegrias interiores. 
 

 

 
 

 

 

O berço desejado por Jesus 

 
Não cometamos injustiças, nos continua a 

recomendar João Batista. E o certo é que cometemos 

injustiças, quando não vivemos totalmente para Deus, 

nosso único e verdadeiro Senhor, dono de tudo quanto 

somos ou temos em nossa posse.  

João Batista a todos aponta caminhos de conversão: 

os soldados que não abusem do poder, todos sigam os 

verdadeiros caminhos do amor. Só estes caminhos nos 

levarão a sentir os verdadeiros sentimentos do Natal: 

Deus, feito Menino por nosso Amor está no nosso meio, 

está connosco! O berço que mais Lhe agrada e que está 

ao alcance de todos, é um berço de um coração cheio 

de AMOR. Que Ele se sinta bem quentinho no amor do 

nosso coração, sobretudo no dia de Natal que se 

aproxima. Vamos recebê-LO com um amor semelhante, 

já que não pode ser igual, ao que LHE ofereceu Sua 

Mãe, Maria Santíssima.  

Com Ele, e só com Ele poderemos experimentar a 

alegria de viver e assegurar a nossa felicidade eterna do 

Céu. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Deus não priva ninguém  

da possibilidade de se salvar. 

Ele está ansioso por praticar a misericórdia,  

em relação a todos, 

e acolher cada um no abraço terno  

da reconciliação e do perdão.» 

 

No Evangelho de hoje há uma pergunta que se 

repete três vezes: «Que devemos fazer?» (Lc 3, 

10.12.14). Interpelam João Batista três categorias de 

pessoas: primeiro, a multidão em geral; segundo, os 

publicanos, isto é, os cobradores de impostos; e, 

terceiro, alguns soldados. Cada um destes grupos 

questiona o profeta sobre o que deve fazer para pôr em 

prática a conversão que ele está a pregar. A resposta de 

João à pergunta da multidão é a partilha dos bens de 

primeira necessidade. Ou seja, ao primeiro grupo, a 

multidão, diz para partilhar os bens de primeira 

necessidade, afirmando: «Quem tem duas túnicas, 

reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem 

mantimentos faça o mesmo» (v. 11). Depois, ao 

segundo grupo, aos cobradores de impostos, diz que 

não exijam nada mais do que foi estabelecido (v. 13). 

Que significa isto? Não pedir «comissões ilegais», João 

Batista é claro. E ao terceiro grupo, aos soldados, pede 

para não extorquir nada a ninguém, mas que se 

contentem com o seu salário (cf. v 14). São as três res- 
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postas às três perguntas destes grupos. Três respostas 

para um idêntico caminho de conversão, que se 

manifesta em compromissos concretos de justiça e de 

solidariedade. É o caminho que Jesus indica em toda a 

sua pregação: o caminho do amor concreto ao próximo. 

Destas admoestações de João Batista 

compreendemos quais eram as tendências gerais de 

quem, naquela época, detinha o poder, sob diversas 

formas. As coisas não mudaram muito. Contudo, 

nenhuma categoria de pessoas está excluída de 

percorrer o caminho da conversão para alcançar a 

salvação, nem os publicanos considerados pecadores 

por definição: nem sequer eles estão excluídos da 

salvação. Deus não priva ninguém da possibilidade de 

se salvar. Ele está — por assim dizer — ansioso por 

praticar a misericórdia, praticá-la em relação a todos, e 

acolher cada um no abraço terno da reconciliação e do 

perdão. 

Esta pergunta — que devemos fazer? — ainda a 

sentimos nossa. A liturgia de hoje repete-nos, com as 

palavras de João, que é preciso converter-se, que é 

preciso mudar o rumo das situações e empreender o 

caminho da justiça, da solidariedade, da sobriedade: 

são os valores imprescindíveis de uma existência 

plenamente humana e autenticamente cristã. Convertei-

-vos! É a síntese da mensagem do Batista. E a liturgia 

deste terceiro domingo de Advento ajuda-nos a 

redescobrir uma dimensão particular da conversão: a 

alegria. Quem se converte e se aproxima do Senhor, 

sente alegria. O profeta Sofonias diz-nos hoje: 

«Rejubila, filha de Sião!», dirigindo-se a Jerusalém (Sf 3, 

14); e o apóstolo Paulo exorta assim os cristãos de 

Filipos: «Alegrai-vos sempre no Senhor» (Fl 4, 4). Hoje 

é preciso ter coragem para falar de alegria, é necessário 

sobretudo fé! O mundo está assolado por tantos 

problemas, o futuro obscurecido por incógnitas e 

receios. Contudo o cristão é uma pessoa jubilosa, e a 

sua alegria não é algo superficial e efémero, mas 

profundo e estável, porque é uma dádiva do Senhor que 

enche a vida. A nossa alegria deriva da certeza de que 

«o Senhor está próximo» (Fl 4, 5): está próximo com a 

sua ternura, com a sua misericórdia, com o seu perdão 

e o seu amor. 

A Virgem Maria nos ajude a fortalecer a nossa fé, 

para que saibamos acolher o Deus da alegria, o Deus 

da misericórdia, que deseja habitar sempre no meio dos 

seus filhos. E a nossa Mãe nos ensine a partilhar as 

lágrimas com quem chora, a fim de poder partilhar 

também o sorriso. 

 Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro, dezembro de 2015. 

 
 

 
 

 

 

Agenda Santoral ou Festiva 
 
Dia 13 – S. Luzia (Virgem e Mártir).   

Dia 14 – S. João da Cruz (Presbítero e Doutor da Igreja).  
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 

 

Alegria e júbilo 
 

O conceito «alegria» (bilgai) é citado inúmeras vezes 

na Bíblia. Nomeado em mais de 227 ocasiões, possui 

muitas matrizes. Existe uma alegria espiritual: o crente 

encontra a sua alegria em cumprir a Lei do Senhor. A 

Lei do Senhor é meu júbilo. 

Mas também tem a sua vertente humana. As bodas 

eram feitas que transbordavam de alegria.  

O júbilo crescia ao contemplar filhos e filhas e uma 

prolongada descendência.  Também chega por bens 

materiais.  

A tristeza e a dor são conceitos importantes, mas 

citados somente em 97 ocasiões. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (100) 
 

 

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” 

 

Agir quando for preciso e parar sempre que for 

necessário. Dar um passo e confiar que a Vida põe o 

chão. Definir verbo-colo, verbos-âncora, verbos-rede: 

amar, proteger, cuidar, permanecer. Acreditar mesmo 

quando nada parece possível e repetir que se não fores 

atrás do que queres a resposta vai ser sempre não. 

Amar pelo lado de dentro, pela mão na mão, um beijo 

na testa e o abraço que cura o que de pior o mundo 

tem. Acredita sempre, acima de tudo, na força do Bem. 
 

– Aprender a receber. Confiar que a vida se 

encarrega do equilíbrio. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 

 
Abre, Senhor, os meus olhos para olhar em 

profundidade. 

Olhos grandes para ver as crianças que sofrem em 

silêncio, sem médico nem medicamentos, e sem o 

pão partilhado cada dia. 

Olhos atentos ao sofrimento de companheiros e 

companheiras que não têm uma mão amiga. 
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Dá-me, Senhor, um olhar novo, cheio de 

solidariedade e ternura. 

Olhos capazes de compreender a tristeza e o 

desânimo. 

Um olhar capaz de contagiar a alegria que Tu nos 

ofereces. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

 1 .   
 

Gabem-se couves  

que há nabos no caldo. 
 

 2 .   
 

Sopas engolidas: moelas humedecidas.  
Sopas papadas, goelas lavadas. 

 

 3 .   
 

Sopas e amores:  

os primeiros os melhores. 
 

 4 .   
 

Sopa entornada,  
boca lavada. 

 

 5 .   
 

Sopa fervida,  
alarga a vida. 

 

 6 .   
 

Sopa sem pão, 
no inferno dão. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 

 
Esta semana, nenhuma das três paróquias regista 

aniversários de Leitores. 

Entretanto, na próxima sexta-feira, dia 17 de 

dezembro, o PAPA FRANCISCO festeja o seu 85.º 

aniversário natalício, cheio de frescura e de jovialidade! 

Parabéns, Papa Francisco e que o Senhor te 

conceda muita força e muita coragem, te encha de 

sabedoria, para conduzir esta Igreja Universal, por 

caminhos que nos levarão até Ele.  

DIOCESE DE ROMA 

– PAPA FRANCISCO (Bispo de Roma), na próxima 

sexta-feira, dia 17 de dezembro. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

H u m o r 

 

 Notícia na pior hora. 

 

O sujeito estava no maior ronco da noite, quando 

toca o telefone, em plena madrugada: 

– Aqui é o Aristides, o caseiro da sua fazenda! 

– Que houve, Aristides, aconteceu alguma coisa 

grave? 

– Nada, doutor! Eu só queria avisar que o seu 

papagaio morreu! 

– O meu papagaio? Aquele que ganhou o concurso 

no mês passado? 

– Sim, ele mesmo! 

– Oh, que pena! Paguei uma pequena fortuna por 

ele… mas ele morreu de quê? 

– Comeu carne estragada! 

– Carne estragada? Quem lhe deu carne estragada? 

– Ninguém… ele comeu de um dos cavalos que 

estavam mortos. 

– Que cavalos? 

– Dos seus cavalos puro-sangue! Eles morreram de 

cansaço, puxando a carroça d’água. 

– Puxando a carroça d’água? Que água? 

– Para apagar o fogo! 

– Fogo? Onde? 

– Na sua casa… uma vela caiu na cortina e ela 

pegou fogo.  

– Vela? Mas quem foi acender vela lá em casa, se 

tenho eletricidade? 

– Foi uma das velas do velório! 

– Velório?! 

– É… o velório da sua mãe… ela chegou aqui de 

madrugada sem avisar e eu atirei-lhe, pensando que era 

um ladrão. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 

 
 
 

ESCALA DE LEITORES  

12-12-2021 

III Domingo do Advento 

 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 



Avisos José M.ª Matos Jorge Moreira 

1.ª Leitura Gisela Meireles Filipa Moreira 

2.ª Leitura Rosa Menezes Fernanda Olinda 

Oraç. Univ. José M.ª Matos Jorge Moreira 
 

 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 

 
 
 

ESCALA DE M.E.C.s  

12-12-2021 

III 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 Alzira Nunes Alexandra Brito 

Local - 2 Filipe Moreira Manuel Leão 

Local - 3 Toni Moreira Inês Sousa 

Local - 4 José M.ª Matos Jorge 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 Nelson Vanessa 

2.ª Leitura Fernanda Sónia 

Oraç. Univ. Susana Salomé 
 

 

 
E I R I Z    

 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Rosa Armanda Assunção 

2.º MEC Marisa Rosa Armanda 

3.º MEC José Pedro Olga 
 

 

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. 
 

 

 

 

 
 

 

 

São José 
 

 1     Glorioso São José,   

Pobre, casto e fidelíssimo  

Obediente na fé    

Aos desígnios do Altíssimo. 
  

 2 . Humilde como ninguém  

Acolheu silencioso   

Como esposo a Virgem  

Qual tesouro precioso.  
  

 3 .    Alvo e puro lírio santo   

Da estirpe de Jessé,   

Protegeu com o seu manto  

A Virgem de Nazaré.  
  

 4 .    Homem justo e bondoso 

A Deus foi sempre fiel 

E acolheu o Emanuel 

Com excelso amor formoso. 
 

 5 .    Carpinteiro diligente, 

Pai, amigo, protetor 

E educador indulgente 

Do divino Redentor. 
 

 6 .     Sempre unido a Maria, 

A Jesus Cristo Senhor 

Dedicou noite e dia, 

Toda a vida, terno amor. 
 

(Agostinho Tavares) 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

A alegria é como o Sol: ilumina quem a possui  

e reanima a quantos recebem os seus raios. 
 

 (Paulo da Cruz) 
 

 

 

Jornal concluído em 3 de dezembro. 
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