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IV Domingo do Advento 
 

Nesta preparação próxima do Natal (que é já no 

próximo Sábado), e na expectativa de Dia tão solene, a 

Palavra de Deus deste IV Domingo do Advento sugere-    

-nos alguns sentimentos de paz, justiça, prática da 

caridade e uma profunda atitude de fé. 

A presença de Maria na liturgia é motivo para uma 

mais forte preparação espiritual para tão grande 

solenidade. 

Por vezes, descuramos estes sentimentos, bem 

como uma consciente atitude espiritual na vivência da 

preparação para o Natal. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Is 45, 8 

Desça o orvalho do alto dos Céus e as nuvens  

chovam o Justo.  

Abra-se a terra e germine o Salvador. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

– Ricos da sua pobreza – 
 

«Responde-me Senhor, porque eu sou pobre» (SI 

86,1-17) – assim reza o Salmista. É surpreendente a 

razão com a qual ele pensa convencer Deus a intervir 

em seu favor: eu sou pobre. 

Para se ter acesso aos palácios dos soberanos, dos 

dominadores deste mundo, são necessárias sólidas 

cartas de recomendação, é necessário exibir títulos de 

mérito, são necessárias credenciais e benemerências. 

Com Deus não é assim: o único certificado pedido para 

se ser recebido em audiência é o estado de pobreza. 

As suas simpatias vão para os pequenos, os 

indefesos, os abandonados. Ele, «pai dos órfãos e 

defensor das viúvas» (SI 68, 6), prefere quem não conta 

para nada, quem é desprezível aos olhos dos homens. 

«Não foi por serdes mais numerosos que outros povos 

que o Senhor se agradou de vós e vos escolheu – diz 

Moisés aos Israelitas –  vós até éreis o mais pequeno de 

todos os povos. Foi porque o Senhor vos ama» (Dt 7, 7-

8). 

«Os meus planos não são os vossos planos, os 

vossos caminhos não são os meus caminhos – diz o 

Senhor» (Is 55, 8), e por esse motivo os planos e os 

caminhos de Deus são difíceis de entender. 

Gedeão, chamado a levar a cabo uma árdua tarefa,  
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questiona estupefato: «Por favor, meu Senhor, como 

salvarei eu Israel? A minha família é a mais pobre de 

Manassés e eu sou o mais jovem da casa de meu pai!» 

(Jz 6, 15). 

As leituras de hoje apresentam-nos uma série de 

situações e de personagens insignificantes em quem 

Deus fez maravilhas. São um convite a reconhecer – 

como fez Maria –  a nossa pobreza e a dispormo-nos a 

acolher a obra da salvação que o Senhor vem realizar. 
 

– Grandes coisas fará o Senhor pelos pobres que 

nele confiam.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Mq 5, 1-4a 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Oito séculos antes de Cristo, o profeta Miqueias exalta 

Belém, pequena povoação, como local onde nascerá o Chefe 

de Israel, o Salvador. O nascimento de Jesus mantém vivo o 

seu nome na memória dos homens. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Profecia de Miqueias 
 

1Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-              

-Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti 

sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As 

suas origens remontam aos tempos de outrora, 

aos dias mais antigos. 2Por isso Deus os 

abandonará até à altura em que der à luz 

aquela que há de ser mãe. Então voltará para 

os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. 3Ele 

se levantará para apascentar o seu rebanho 

pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do 

Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, 

porque ele será exaltado até aos confins da 

terra. 4aEle será a paz». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

Pergunta o que desconheces  

e passarás por ignorante durante cinco minutos. 

 Não o perguntes  

e serás ignorante toda a vida.  
 

(Provérbio da China) 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura é constituída essencialmente pela palavra 

dirigida pelo Senhor ao Povo de Israel. Deste modo, deves ter 

em atenção a introdução ao discurso direto do Senhor Deus, 

que deve ser lido com o tom adequado de quem anuncia uma 

mensagem de esperança e salvação.  

Neste sentido, ao proclamar a Leitura, tu és, tu podes ser, 

de forma eminente (de forma ilustre) voz de Deus. Desde logo 

anuncia-se no princípio, “Eis o que diz o Senhor” e no fim, 

“Palavra do Senhor”. 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”.  

Lê devagar, não corras e respeita a pontuação do texto. 

Depois, exercita as palavras: Miqueias / Belém-Efratá / 

outrora / apascentar / Viver-se-á / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Em face da situação grave que pesava sobre o povo 

com as invasões assírias, no século VIII a. C., o Profeta 

tem palavras de esperança; após a ruína virá a 

restauração, que se fará por meio dum descendente de 

David. A profecia projeta-nos para um futuro de 

segurança e de paz, para tempos messiânicos. 

V.1 – «De ti sairá aquele…». 

Tanto a tradição judaica (cf. Rut 4, 11; 1 Sam 16, 1-

13; 17, 12; e o Talmud: Pesahim 51, 1; Nedarim 39, 2) 

como a cristã (cf. Mt 2, 4-6; Jo 7, 40-42) entenderam 

esta profecia como referida ao lugar do nascimento de 

Cristo em Belém. «Beth-léhem» significa «casa do pão»; 

«Efratá» (fecunda) distingue-a de outra Belém, na 

Galileia. 

«Pequena entre as cidades…». 

São Mateus (Mt 2, 4-6) cita este texto fazendo dele 

uma leitura atualizada para mostrar que em Jesus se 

cumpre esta profecia de Miqueias. Para isso recorre 

ao “deraxe”: um recurso de atualização próprio da 

hermenêutica (interpretação) judaica (aqui o 

chamado al-tiqrey: «não leias»), que tem em conta que 

em hebraico não se escreviam as vogais: assim, a 

palavra hebraica com que se diz «as cidades 

de» (alfey) é lida com outras vogais de modo a significar 

«as principais (príncipes) de» (al-lufey). É assim que 

Mateus pode dizer, não falseando o texto, mas 

interpretando-o: «não és de modo nenhum a menor 

entre as principais cidades de Judá». 

«As suas origens remontam...» 

 A expressão hebraica presta-se a designar uma 

origem anterior ao tempo, portanto, eterna e divina. 

Assim pensam muitos exegetas católicos, recorrendo à 

analogia com Is 9, 5. 
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V. 2 – «Aquela que há de ser mãe». 

Esta maneira de falar faz pensar numa alusão à 

célebre profecia de Isaías 7, 14, conhecida dos 

destinatários do oráculo, coisa aliás compreensível, uma 

vez que já teriam passado uns anos. 

V. 4 – «Ele será a Paz». 

 Em Ef 2, 14 parece haver uma citação desta 

passagem messiânica. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.4) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Em resposta ao oráculo da primeira Leitura, o salmo que 

vamos recitar é uma oração ao Messias, «Pastor de Israel», o 

Bom Pastor. Nele pedimos que o Senhor venha em auxílio 

deste mundo e o salve. 

 

REFRÃO: 
 

SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR, 

MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO  

E SEREMOS SALVOS. 
  

   OU:  .                  
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO ROSTO 

E SEREMOS SALVOS. 

 

SALMO: 

 

Pastor de Israel, escutai, 

Vós estais sobre os Querubins, aparecei. 

Despertai o vosso poder 

e vinde em nosso auxílio. 
  

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 

olhai dos céus e vede, visitai esta vinha; 

protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 

o rebento que fortalecestes para Vós. 
  

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 

sobre o filho do homem que para Vós criastes. 

Nunca mais nos apartaremos de Vós, 

fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
 

 

 
 

Um disparate repetido  

por trinta e seis milhões de bocas  

não deixa de ser um disparate.  
 

(Anatole France)  

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 10, 5-10 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A breve leitura da carta aos Hebreus lembra o Mistério da 

missão do Messias Salvador. Recorda os sentimentos de Jesus 

ao entrar no nosso mundo, permitindo assim que Deus 

manifeste o seu grande amor através da fragilidade humana. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cristo disse: 
«Não quiseste sacrifício nem oblações, mas 
formaste-Me um corpo. 6Não Te agradaram 
holocaustos nem imolações pelo pecado.  
7Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado 
está escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, 
para fazer a tua vontade’». 8Primeiro disse: 
«Não quiseste sacrifícios nem oblações, não 
Te agradaram holocaustos nem imolações pelo 
pecado». E no entanto, eles são oferecidos 
segundo a Lei. 9Depois acrescenta: «Eis-Me 
aqui: Eu venho para fazer a tua vontade». 
Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer 
o segundo. 10É em virtude dessa vontade que 
nós fomos santificados pela oblação do corpo 
de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. 

 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura torna-se difícil, pois a escrita confunde a 

oralidade.    

Tem um especial cuidado com as introduções ao discurso 

direto: «eu disse»; «primeiro disse» e «depois acrescenta».  

A leitura tem duas vozes: a do escritor e a de Cristo. A de 

Cristo começa em "Não quiseste sacrifício..." e termina em 

"...tua vontade". Desde "Primeiro disse..." até ao fim, ouve-se a 

voz do escritor sagrado. Resta o perigo de espartilhar o texto 

com um exagero de cesuras e quedas do tom de voz, que tu 

não podes deixar que aconteça. 

Já o temos dito, um dos defeitos de muitos Leitores é 

deixar cair a voz em cada ponto final.  Outro defeito é, iniciar a 

leitura com um bom volume de voz – como se pretende – e 

chegar ao fim da leitura com uma voz já muito fraquinha. Não 

deve ser assim. Com o volume de voz com que inicias a leitura, 

deve ser o mesmo com que a terminas. Não confundas 

“volume de voz” com “tom de voz” porque são realidades 

diferentes. 

Além disso, nesta leitura, é necessário ter em atenção as 

longas frases com diversas orações que exigem uma adequada 

respiração e uma proclamação pausada e articulada para uma 

eficaz transmissão da mensagem.  



Prepara, ensaia, exercita e vais conseguir uma leitura feita 

com sucesso. Esforça-te por conseguir. 

Exercita também as palavras: oblações / holocaustos / 

imolações / aboliu / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

O autor inspirado aplica a Cristo, «ao entrar no 

mundo» (é uma bela maneira de designar a sua 

Incarnação), o Salmo 40 (39), que, literalmente, não é 

considerado um salmo messiânico, mas em que ele 

descobre um sentido oculto (que se pode chamar um 

sentido típico ou plenário, e não mera acomodação) 

que, ao fim e ao cabo, exprime não só a atitude interior 

de Cristo, mas também o alcance redentor da sua vinda 

ao mundo. Com efeito, Cristo sabe que aquilo que é 

exterior ao homem (como era o caso do sangue dos 

animais oferecidos no culto levítico) tem uma ineficácia 

radical para agradar a Deus e salvar do pecado a 

Humanidade (cf. v. 11). Por isso Ele intervém, de modo 

definitivo, oferecendo-Se a si mesmo em sacrifício, 

numa homenagem de obediência livre e plena, «de uma 

vez para sempre» (v. 10) – «eis-me aqui: Eu venho para 

fazer a tua vontade» (v. 9). Foi assim que «aboliu o culto 

antigo» (centrado na oferta de animais a Deus), «para 

estabelecer o segundo» e novo culto sempre vivo a 

atuante na Liturgia da Igreja, que na Eucaristia torna 

presente o único sacrifício de Cristo. 

– V. 5 «Formaste-me um corpo»: 

 Como habitualmente em Hebreus, a citação do 

Salmo também é feita segundo a versão grega dos LXX, 

que, embora substancialmente idêntica ao original 

hebraico («abriste-me me os meus ouvidos»), é muito 

mais expressiva para designar o mistério da Incarnação. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Lc 1, 38 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Maria corresponde ao plano de Deus, pela sua fé e pelo 

sim que deu à proposta do Senhor. Dela nasce Jesus Messias, 

o Filho de Deus e nosso Salvador. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Eis a escrava do Senhor: 

faça-se em mim segundo a vossa palavra. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 1, 39-45 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

39Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e 

dirigiu-se apressadamente para a montanha, 

em direção a uma cidade de Judá. 40Entrou em 

casa de Zacarias e saudou Isabel. 41Quando 

Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino 

exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo 42e exclamou em alta voz: 

«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o 

fruto do teu ventre. 43Donde me é dado que 

venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? 44Na 

verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a 

voz da tua saudação, o menino exultou de 

alegria no meu seio. 45Bem-aventurada aquela 

que acreditou no cumprimento de tudo quanto 

lhe foi dito da parte do Senhor». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Os exegetas descobrem neste relato uma série de 

ressonâncias vétero-testementárias, o que corresponde 

não apenas ao estilo do hagiógrafo, mas sobretudo à 

sua intenção teológica de mostrar como na Mãe de 

Jesus se cumprem as figuras do Antigo Testamento: 

Maria é a verdadeira e nova Arca da Aliança  

(comparar Lc 1, 43 com 2 Sam 6, 9 e Lc 1, 56 com 

2 Sam 6, 11) e a verdadeira salvadora do povo, qual 

nova Judite (comparar Lc 1, 42 com Jdt 13, 18-19) e 

qual nova Ester (Lc 1, 52 e Est 1 – 2). 

V. 39 – «Uma cidade de Judá». 

A tradição diz que é Ain Karem, uma bela povoação 

a 6 Km a Oeste da cidade nova de Jerusalém. De 

qualquer modo, ficaria a uns quatro ou cinco dias de 

viagem de Nazaré (uns 150 Km). Maria empreende a 

viagem movida pela caridade e espírito de serviço. 

A «Mãe do meu Senhor» (v. 43) não fica em casa à 

espera de que os Anjos e os homens venham servir a 

sua rainha; e Ela mesma, que se chama «escrava do 

Senhor» (v. 38), «a sua humilde serva» (v. 48), apressa-  

-se em se fazer a criada da sua prima e de acudir em  
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sua ajuda. Ali permanece, provavelmente, até depois do 

nascimento de João, uma vez que São Lucas nos diz 

que «ficou junto de Isabel cerca de três meses». Se 

Lucas diz que «regressou a sua casa» antes de relatar o 

nascimento de João, isso deve-se a uma técnica de 

composição literária chamada «de eliminação» (arrumar 

um assunto de vez antes de passar a outro, 

independentemente da sucessão real dos factos), do 

gosto de São Lucas (ver tb. Lc 1, 80 e 2, 7; 3, 20 e 21; 

22, 15-18 e 22, 19-20, sem a interrupção que aparece 

nos outros Sinópticos: vv 21-23). 

V. 42 – «Bendita és Tu entre as mulheres». 

Superlativo hebraico: a mais bendita de todas as 

mulheres. 

Vv 43-44 – «A Mãe do meu Senhor». 

 As palavras de Isabel aparecem como proféticas, 

fruto duma luz sobrenatural que faz ver que o mexer-se 

do menino no ventre (v. 41) não era casual, mas 

que «exultou de alegria» para saudar o Messias e sua 

Mãe. É natural que esta reflexão de fé já circulasse nas 

fontes familiares dos Evangelhos da Infância. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 

 
 
 

 

1  
 

Pelo Papa Francisco e pelos bispos do  
mundo inteiro, 

para que, meditando na atitude de Maria, 
como ela, sirvam a Deus nos que precisam, 
oremos, irmãos. 

 

2  
 

Pelos povos que há muito estão em guerra, 
para que as tréguas do Natal 
façam nascer as condições de uma paz justa, 
oremos, irmãos. 

 

3 
 

Pelos doentes, os pobres e os isolados, 
para que encontrem, nesta festa do Natal, 
quem reconheça a sua dignidade, 
oremos, irmãos. 

 

4 
 

Pelos que se encontram longe de seus lares 
e por todos os que trabalham no estrangeiro, 
para que voltem com saúde a suas casas, 
oremos, irmãos. 

 

5  
 

Pelas famílias de cada um de nós 
e pelas mães que mais trabalham nestes dias, 
para que todos sirvam o Senhor com alegria, 
oremos, irmãos. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Is 7, 14 

A Virgem conceberá e dará à luz um filho.  

O seu nome será Emanuel, Deus-connosco. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Preparemos a já tão próxima comemoração do Natal 

de Jesus, com a comunhão do seu Corpo e Sangue. 

Que ela suscite em nós sentimentos de paz, justiça, 

prática da caridade e uma profunda atitude de fé, alegria 

e esperança. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Na conclusão desta celebração eucarística e 

interpelados pela escuta da Palavra, saibamos ter a 

coragem de caminhar com a disponibilidade de amor e 

serviço aos irmãos e muita alegria neste mundo repleto 

de traições, violências e corrupções. Acreditemos 

profundamente que todas as promessas feitas por Deus 

se hão de realizar. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral ou Festiva 
 
Dia 25 – Natal do Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Um convite à esperança 
 

No tempo do profeta Miqueias, a situação política, 

social e económica de Israel era lamentável. Em todos 

os lados havia violência, corrupção, ganância pelo 

dinheiro, os poderosos apoderavam-se dos bens dos 

mais pobres. O rei Ezequias, que reinava nessa altura, 
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bom homem, era impotente para conseguir dominar tal 

situação. É então, que nesta situação tão difícil, o 

profeta Miqueias pronuncia a profecia que escutamos na 

primeira leitura: «De ti, Belém, pequena entre as 

cidades de Judá, sairá aquele que há de reinar sobre 

Israel». Agora – diz o profeta – humanamente, a 

situação é difícil, mas o Senhor está para a inverter com 

a Sua intervenção. 

Decerto, quando profetizou, estaria a pensar num rei 

deste mundo. Todavia, Deus realizou tal profecia para 

além de toda a expectativa humana. Passados 

setecentos anos, Maria, fez nascer o anunciado filho de 

David, o Messias. Este filho, Jesus, não saiu de uma 

família rica e poderosa, mas no seio de uma família 

humilde e pobre, como já tinha feito com David, no início 

do seu reino. 

Para uma humanidade que vivendo a sua confiança 

no poder bélico, económico ou político e espera um 

futuro de justiça e paz, as palavras do profeta continuam 

a ecoar hoje, como um convite à esperança. 

As nossas comunidades cristãs, mediante a Palavra, 

devem oferecer ao mundo uma mensagem concreta de 

anunciadoras, testemunhas e semeadoras de 

Esperança, na lógica de Cristo, o Príncipe da Paz. 

Aqui reside a fé que professamos. 
 

 

 
 

 

 

A fé que professamos e  

a vida que vivemos 
 

Deus costuma realizar gestos maravilhosos 

servindo-Se de meios sem valor aos olhos dos homens. 

E, como sabemos, através de Maria realizou a 

ocorrência mais feliz, sensacional e extraordinária da 

história: ofereceu aos homens o seu Filho. Desde que 

“tomou” a decisão de Se fazer homem, Deus já não 

habita em construções de pedra, num Templo, num 

lugar sagrado, mas no seio de uma mulher. O filho de 

Maria é o próprio Senhor. Maria é o instrumento de 

Deus para concretizar a salvação dos homens... 

Que lição poderemos tirar deste facto? 

Trazer o Senhor dentro de si não é um privilégio 

reservado a Maria. Todas as comunidades, cada um de 

nós, deve ser como Maria, «arca da aliança»: a nossa 

missão é levar o Senhor aos homens. 

O sinal de que O levamos é a alegria que 

mostramos, tal como a de Nossa Senhora. Ela provoca 

alegria onde quer que chegue: Isabel grita de alegria por 

ter sido visitada por Maria, João salta de alegria no seio 

de Isabel, os pobres alegram-se por ter chegado a 

ocasião da sua libertação… 

A nossa presença de cristãos nos diferentes 

ambientes: no trabalho, nas escolas, nos hospitais, nas 

festas, nos meios políticos, provocarão sempre 

esperança e alegria ou serão motivo de tristeza? As 

nossas comunidades comunicam alegria e esperança? 

Os pobres, os frágeis, os que erraram na vida, quando 

nos encontram e quando nos escutam, ficam tristes e 

afastam-se ou exultam de alegria? 

Nem sempre é fácil acreditar nas promessas do 

Senhor. Maria é feliz não porque viu, mas porque 

acreditou na palavra de Deus. 

A fé autêntica – aquela de que Maria dá prova – não 

necessita de demonstrações, de verificações, baseia-se 

apenas na escuta da Palavra e na adesão a essa 

mesma Palavra, com atos concretos. 

Neste mundo recheado de traições, violências e 

corrupções, haveremos de ter a coragem para ter fé de 

que se realizarão todas as promessas feitas por Deus. A 

disponibilidade de amor e serviço aos irmãos, a procura 

de construção de paz, de alegria e esperança entre nós, 

será neste mundo o melhor testemunho da presença do 

Senhor Jesus Cristo no nosso meio. 
 

 

 
 

 

 

O cristão deve ser disponível  

e obediente como Jesus 
 
Como ouvimos na segunda Leitura, Jesus não 

ofereceu nenhum sacrifício material, mas disse ao 

Pai: «Eis-me aqui… para fazer a vossa vontade!», 

pondo fim às antigas oferendas do Templo e 

inaugurando os tempos novos. 

Neste Advento, Ele vem e exige que, também cada 

um de nós e as nossas comunidades, pensem sobre os 

sacrifícios que oferecem a Deus. Como o bendizem, 

amam e louvam. Será apenas com cânticos, procissões, 

orações, incensos e liturgias solenes? Não poderão 

estes ritos exteriores esconder uma adesão autêntica à 

vontade de Deus e impedir, como nos recomenda o 

Papa Francisco, de “sair em missão a semear a 

esperança”? 

Que a Virgem Cheia de Graça nos ajude na nossa 

missão de semeadores de alegria e esperança. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«No outro, devemos reconhecer um irmão, 

porque desde que teve lugar o Natal de Jesus, 

cada rosto tem gravado em si  

o semblante do Filho de Deus.» 
 

O Evangelho deste domingo de Advento põe em 

evidência a figura de Maria. Vemo-la quando, 

imediatamente depois de ter concebido na fé o Filho de 

Deus, enfrenta a longa viagem de Nazaré da Galileia, 

até aos montes da Judeia para visitar e ajudar Isabel. O 

anjo Gabriel revelara-lhe que a sua idosa parente, que 

não tinha filhos, estava no sexto mês de gravidez  
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(cf. Lc 1, 26.36). Por isso Nossa Senhora, que traz em si 

um dom e um mistério ainda maior, vai ao encontro de 

Isabel e permanece três meses com ela. No encontro 

entre as duas mulheres — imaginai: uma idosa e a outra 

jovem; é a jovem, Maria, que saúda primeiro. O 

Evangelho reza assim: «Entrou na casa de Zacarias e 

saudou Isabel» (Lc 1, 40). E, após aquela saudação, 

Isabel sente-se envolvida por um grande enlevo — não 

vos esqueçais desta palavra: enlevo. O enlevo! Isabel 

sente-se arrebatada por um grande enlevo que ressoa 

nas suas palavras: «Donde me é dado que venha ter 

comigo a mãe do meu Senhor?» (v. 43). E cheias de 

alegria, as duas mulheres abraçam-se e beijam-se: a 

idosa e a jovem, ambas grávidas. 

Para celebrar o Natal de modo profícuo, somos 

chamados a meditar sobre os «lugares» do enlevo. 

Então, quais são estes lugares do enlevo na vida 

quotidiana? São três! O primeiro é o outro, no qual 

devemos reconhecer um irmão, porque desde que teve 

lugar o Natal de Jesus, cada rosto tem gravado em si o 

semblante do Filho de Deus. Sobretudo quando se trata 

da face do pobre, pois foi como pobre que Deus entrou 

no mundo e foi antes de tudo pelos pobres que se 

deixou aproximar. 

Outro lugar do enlevo — o segundo — onde, se 

olharmos com fé, sentimos precisamente o enlevo é a 

história. Muitas vezes julgamos vê-la de modo correto, e 

contudo corremos o risco de a ver ao contrário. Por 

exemplo, acontece quando ela nos parece determinada 

pela economia de mercado, regulada pelas finanças e 

pelos negócios, dominada pelos poderosos do 

momento. No entanto, o Deus do Natal é um Deus que 

«mistura as cartas»: Ele gosta de agir assim! Como 

canta Maria no Magnificat, é o Senhor que derruba os 

poderosos dos tronos e exalta os humildes, sacia de 

bens os famintos e despede de mãos vazias os ricos 

(cf. Lc 1, 52-53). Eis o segundo enlevo, a surpresa da 

história! 

Um terceiro lugar do enlevo é a Igreja: contemplá-la 

com a surpresa da fé significa não se limitar a 

considerá-la somente como instituição religiosa, tal 

como é; mas senti-la como uma Mãe que, apesar das 

manchas e das rugas — temos tantas! — contudo deixa 

transparecer os lineamentos da Esposa amada e 

purificada por Cristo Senhor. Uma Igreja que sabe 

reconhecer os numerosos sinais de amor fiel que Deus 

lhe transmite continuamente. Uma Igreja para a qual o 

Senhor Jesus nunca será uma posse a defender 

ciosamente: quantos agem assim, cometem um erro; 

Ele é sempre Aquele que vai ao seu encontro, e ela 

sabe esperá-lo com confiança e alegria, dando voz à 

esperança do mundo. A Igreja que chama o Senhor: 

«Vem, Senhor Jesus!». A Igreja mãe que mantém as 

suas portas escancaradas, e os braços abertos para 

receber todos. Aliás, a Igreja mãe que sai pelas suas 

portas para ir com sorriso de mãe ao encontro de todos 

os distantes, para lhes levar a misericórdia de Deus. 

Esta é a surpresa do Natal! 

No Natal, Deus entrega-se totalmente a nós, 

oferecendo-nos o seu único Filho, que é toda a sua 

alegria. E somente com o Coração de Maria, a humilde 

e pobre filha de Sião, que se tornou Mãe do Filho do 

Altíssimo, é possível exultar e alegrar-se pelo imenso 

dom de Deus e pela sua surpresa imprevisível. Que Ela 

nos ajude a sentir o enlevo — estas três surpresas: o 

outro, a história e a Igreja — devido à Natividade de 

Jesus, o dom dos dons, o presente imerecido que nos 

traz a salvação. O encontro com Jesus levar-nos-á, 

também a nós, a sentir esta grandiosa surpresa! Mas 

não podemos sentir este enlevo, não podemos 

encontrar Jesus, se não O encontrarmos no próximo, na 

história e na Igreja. 

 Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro, dezembro de 2015 

 
 

 
 

 

 

Maria,  

nova Arca da Aliança 
 

O lugar geográfico no qual se desenvolve a ação 

joga um papel importante na narração: na montanha de 

Judá, a oeste da cidade de Jerusalém, em Ain-Karin, 

pequena povoação situada a uns 7 km de Jerusalém. 

Estas montanhas tinham sido percorridas anteriormente 

pela «Arca da Aliança», que para o povo de Israel era o 

objeto onde residia a presença de Deus. Maria é 

portadora da presença de Deus no seu Filho Jesus. 

Deste modo converte-se em «Arca da Aliança». 

A presença da Arca infundia confiança no povo. Por 

isso, quando os seus inimigos a roubaram, o povo 

chorava e temia o abandono de Deus. Lucas descreve 

uma liturgia. Mas não se trata da liturgia oficial que se 

celebrava no Templo de Jerusalém. A narração de 

Lucas mostra o novo estilo de religiosidade iniciada por 

Jesus: a presença de Deus encontra-se na vida 

quotidiana. Uma mudança: assim como a Arca só podia 

ser tocada pelos sacerdotes, agora são mulheres 

simples do povo quem, cheias de alegria, rodeiam a 

“Arca” 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Cidade da montanha de Judá 
 

A tradição situa o relato da Visitação de Maria a sua 

prima Isabel em «Ain-karin» (fonte da vinha). Este lugar 

está situado a uns 7 km. de Jerusalém. Região 

montanhosa com cumes de 750 metros de altura, no 

qual viviam os pais de João Baptista. 

Por estas montanhas, cheias de vegetação e férteis  
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vinhas, passou na antiguidade a Arca da Aliança, sinal 

da presença salvadora de Javé. 

O relato compara Maria, grávida de Jesus, com a 

Arca da Aliança: ambas são portadoras da presença de 

Deus. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (101) 
 

 

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” 

 

A vida está preparada. Sabe o que fazer e o que 

dizer. Conhece os lugares em que vamos entrar e ficar, 

e conhece os outros, onde, por mais tempo que 

passemos, jamais faremos morada. Vai-nos dizendo 

tudo, aos poucos, na alma, prometendo sem prometer 

que no fim tudo dará certo. 

Do ontem trazemos quem somos, e no hoje somos 

exatamente os mesmos. Acrescentámos sonhos, 

promessas e dias numa grande agenda em branco. E 

mesmo não sabendo nada do que vem pela frente, 

partimos com a vantagem de saber de cor as coisas que 

não queremos que mudem a dia 31 nenhum. 
  

– Pede o que queres – mesmo correndo o 

risco de o conseguires. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor que vens viver no meio de nós... 
 

Quero aplanar as colinas do meu orgulho e os montes 

do meu egoísmo. 
 

Quero fazer da minha vida um jardim semeado com 

flores de humildade. 
 

Quero dar-Te um lugar na minha vida tal como fez a tua 

mãe, Maria. 
 

Senhor que queres viver no meio de nós... 
 

Quero preparar-Te um lugar no qual Tu te sintas 

acolhido. 
 

Quero criar-Te espaço na minha vida. 
 

 

 

 
 

 

O nome dos meses 
 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo de curiosidade, 

mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

D E Z E M B R O    

 

O nome vem da palavra latina “decem” que significa 

“dez” porque este mês no calendário juliano era o 

décimo mês, enquanto agora é o 12.º mês no calendário 

gregoriano.  

É um mês festivo com a celebração do Natal, para 

os cristãos e de mudança de ano, o que traz sempre 

consigo grandes festejos… 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 

 
 1 .   

 

Sopa de ganhão, 

cada três um pão. 

 

 2 . 
 

Sopas de pão com vinho,  
fazem o velho menino. 

 

 3 .   
 

Come sopa, vive alto, nada quente:  
viverás longamente. 

 

 4 .   
 

Comida sem caldo, 
 papo dissecado. 

 

 5 .   
 

 Da mão à boca,  

se perde a sopa. 
 

 6 .   
 

Em velha gamela, 
também se faz boa sopa. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana nenhuma das três paróquias regista 

aniversários de Leitores. 
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H u m o r 
 

Fazer ciúmes 
 

Iam dua ratinhas a passear pela bordinha, na valeta 

da rua, quando por cima delas passou um morcego. 

– O que é aquilo? – perguntou uma delas. 

– É o meu noivo, que é piloto. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Pato porco 
 

Um senhor vai na rua com um pato debaixo do braço 

e cruza-se com um jovem que lhe diz: 

– Onde é que vai com esse porco? 

– Olhe que é um pato. 

– Cale-se, eu estou a falar com o pato. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Porco  
 

Um homem comprou um porco e tem-no em casa, 

debaixo da cama. Encontra o primo e conta-lhe. O 

primo, surpreendido, pergunta-lhe como é que ele 

aguenta o cheiro a porco, e o homem responde-lhe:  

– Não faz mal, o porco que aguente. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

19-12-2021 

IV 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 Meireles Rita Mendes 

1.ª Leitura Rosa Matos Natália Silva 

2.ª Leitura Alexandra Brito Paula Carvalho 

Oraç. Univ. José Meireles Rita Mendes 
 

 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 
 

ESCALA DE M.E.C.s  

19-12-2021 

IV 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 José M.ª Matos Filipe Freitas 

Local - 2 Rosa Matos Alzira Nunes 

Local - 3 Alexandra Brito Martinho Matos 

Local - 4 José Meireles Carla Sousa 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Carla Lúcia 

2.ª Leitura Inês Rosa 

Oraç. Univ. Jorge David Lúcia 
 

 

 
 

E I R I Z    
 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 

Todos nascemos na dor e pela dor: 

o segredo da vida consiste em suportar heroicamente 

os sofrimentos. 
 

(Lamartine) 
 

 

 

Jornal concluído em 6 de dezembro. 
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