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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 
      Embora o assunto principal aqui 
tratatado seja a luta entre Maria e Satanás, 
tal como se manifesta durante os exorcis-
mos, é preciso conhecer, antes de mais, 
mesmo que somente nas suas grandes 
linhas, de que modo essa luta é revelada 
por Deus no âmbito do cumprimento da 
obra salvífica de Cristo. «A Sagrada Escritu-
ra apresenta a Virgem Maria intimamente 
unida ao seu Filho divino e sempre solidária 
com Ele. Mãe e Filho, aparecem estreita-
mente associados na luta contra o inimigo 
infernal até à plena vitória sobre ele» (Bento 

XVI, Angelus de 15/08/2007). 

   Na verdade, do primeiro ao último livro 
da Bíblia, do Génesis ao Apocalipse, Nossa 
Senhora está sempre ligada – segundo o 
desígnio do Pai Celeste – ao Filho redentor 
e a Ele inseparavelmente unida para  arran-
car os homens ao poder de Satanás. 
«Depois do pecado original, Deus volta-se 
para a serpente, que representa Satanás, 
amaldiçoa-a e acrescenta uma promessa: 
“Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a dela: ela 
esmagar-te-á a cabeça, ao tentares morde-  
-la no calcanhar” (Gn 3,15). É o anúncio de 
uma vitória: nos primórdios da criação, 
Satanás parece ter levado a melhor, mas 
virá um filho de mulher que lhe esmagará a 
cabeça. Assim, o próprio Deus vencerá, 
mediante a descendência da mulher. Aquela 
mulher é a Virgem Maria, da qual nasceu 
Jesus Cristo que, com o seu sacrifício, 
derrotou de uma vez para sempre o antigo 
Tentador. Por isso, em muitos quadros ou 
imagens da Imaculada, ela é representada 
no acto de esmagar uma serpente sob os 
seus pés». (Bento XVI, Angelus de 8/12/2009). 

____________________________________________ 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

       

5  –  Modos de ler a Bíblia 
 

A Bíblia mostra a história, a vida de um 
povo. A Bíblia é Palavra de Deus porque 
transmite a experiência de um povo que 
procurou descobrir o que Deus queria para 
a vida deles. Sem a experiência da saída do 
Egito em busca da Terra Prometida, por 
exemplo, o livro do Êxodo não existiria.  

As cartas que Paulo escreveu às 
comunidades foram escritas para resolver 
problemas ou encorajar os cristãos na 
caminhada; se não tivessem aparecido 
problemas ou motivos de agradecimento, a 
maioria das cartas não teria sido escrita. De 
acordo com o problema foi criado um texto.        

A Bíblia não pode ser lida sem que se 
saiba qual a razão (o motivo) para qual foi 
escrita. Isso faz da Bíblia diferente de um 
outro livro.       

Os textos da Bíblia devem ser lidos e 
pensados juntamente com a nossa história 
de vida. Somente se lermos a Bíblia de 
forma consciente é que ela poderá iluminar 
nossa vida. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

Hipocrisia na Igreja 
 

Temos de nos pôr de acordo em relação 
a uma coerência eucarística, isto é, temos 
de estar conscientes de que as pessoas não 
podem receber a Sagrada Comunhão e ao 
mesmo tempo falar ou agir contra os 
mandamentos, sobretudo no que respeita 
ao aborto, à eutanásia e outros crimes 
graves contra a vida e a família que estão a 
ser facilitados. Estas responsabilidades 
cabem em especial aos legisladores, aos 
governantes e aos profissionais de saúde. 

 

            (Discurso, Doc. de Aparecida, 02/10/2007) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

      Quem alimenta o ódio atira fôgo ao 
próprio coração. 
      Se alguém te magoou ou ofendeu com 
calúnias, não o imites repetindo o mesmo 
erro. Nunca uses a mesma “arma” do 
“inimigo” para te defenderes, porque 
perderás a “guerra”. Se o queres vencer, 
usa “armas” mais poderosas. Coloca-te aci- 
ma dele, sabendo perdoar. E procura esque 

cer, porque o pensamento da raiva ou do 
ódio, atrairía para ti a onde de maldade que 
o teu adversário lança. 
     Para seres feliz, ama, perdoa e esquece. 
____________________________________________ 

Agenda Santoral 

 

Dia 03 – S.Francisco Xavier (Presbítero,      

                  Padroeiro das Missões);  
Dia 04 – S.João Damasceno (Presbítero e      

                  Doutor da Igreja); 

Dia 05 – S.Frutuoso, S.Martinho de Dume       
               e S.Geraldo (Bispos); 

Dia 06 – S.Nicolau (Bispo). 

____________________________________________ 

Morreste-me 
A nossa esperança chama-se 

JESUS 
 

O amor é a ponte que une o ínfimo ao 
infinito.  

A vida não nos é roubada na morte, por-
que ela nunca foi nossa, nunca possuímos a 
vida como um bem pessoal que conquista-
mos por direito. Foi-nos dada para a 
restituirmos, para a darmos. E esta lei é tão 
forte como a morte. A vida para o outro está 
inscrita em cada um de nós, é a luz e a 
seiva do nosso coração. E está em cada um 
de nós e em mais ninguém. 
 

           (Secretariado Diocesano de Pastoral da Cultura) 

____________________________________________ 

H u m o r 
      Vai um bêbado a caminho de casa 
quando passa por um indivíduo e pergunta: 

– Olhe lá, quantos galos tenho na 
cabeça? 

Desconfiado, o homem lá inspecciona o 
bêbado e responde: 

– O senhor tem três galos. 
E diz o bêbado: 
– Ahhh, já só falta dois postes para 

chegar a casa...  
 

Dia de aniversário 

do Jornal do Leitor 
 
      É mesmo! O Jornal do Leitor comemora 
hoje o seu 6.º aniversário. Portanto está de 
parabéns! Tanto mais que, ao longo de toda 
a sua existência, foi ininterruptamente, 
distribuído todas as semanas, a cada leitor. 
E vai continuar. Inicialmente exclusivo de 
Carvalhosa para Carvalhosa, ao 3.º ano de 
existência, foi alargado às Paróquias de 
Eiriz e Sanfins. Agora, ao 6.º ano, vai ser 
alargado também à Paróquia de Figueiró. 
Se-de igualmente bem vindos, leitores de 
Figueiró.  

Pois bem: o bolo está partido e as velas 
já foram apagadas. Agora volta-se ao 
trabalho, para que o Jornal do Leitor 
continue a ser assíduo semanalmente aos 
seus leitores. Obrigado a todos. 
____________________________________________ 
 

Ano “B” 2014 / 2015 

 
O Ano “B” litúrgico começa hoje 

30/11/2014 e termina em 28/11/2015. 
O Leccionário dominical para este 

tempo, passa a ser o do Ano B.; 
O Leccionário Ferial do Tempo Comum, 

passa a ser a primeira leitura dos “anos ím-
pares” 
____________________________________________ 
 

Novo Acordo 

Ortográfico 
        

 Este Jornal não está escrito, segundo 
critério do novo Acordo Ortográfico, o qual, 
aliás, só será obrigatório a partir de 2015. A 
ver vamos. 

Durante este ano 2015, o Jornal do 
Leitor continuará a usar o mesmo critério 
que tem vindo a utilizar.  
____________________________________________ 

 

Oh, se rasgásseis os céus e descêsseis! 
Ante a vossa face estremeceriam os montes! 

Mas Vós  descestes  
e perante a vossa face estremeceram os montes. 

Advento 

 
O Tempo do Advento tem dupla caracte-

rística:   é tempo de preparação para a sole-
nidade do Natal, em que se comemora a 
primeira vinda do Filho de Deus aos 
homens; simultaneamente é tempo em que, 
comemorando esta primeira vinda (no 
Presépio), o nosso espírito se dirige para a 
expectativa da segunda vinda de Cristo no 
fim dos tempos (que é também o fim da 
nossa vida). Por estes dois motivos, o 
Advento apresenta-se-nos como um tempo 
de piedosa e alegre expectativa.  

Aproveitemos este tempo forte, tempo 
de oração e reflexão, que a Igreja coloca ao 
nosso dispor. 
____________________________________________ 
 

I Domingo do Advento 

      Começa hoje um novo ano litúrgico. A 
Igreja pretende fazer-nos viver no decurso 
de um ano os acontecimentos da vida de 
Jesus. 

Eles são para nós mistérios e fontes de 
graça. São motivo de reflexão e impelem a 
nossa vida para o espiritual na vida cristã 
que, vivida aqui na terra, aponta para mais 
além, para o eterno. Um novo ano começa, 
um novo tempo de oportunidade que nos é 
dada para preparar aquela vida que não 
mais acaba, a vida eterna. 
____________________________________________ 
 

Introdução 

      
À espera da Sua vinda. 

      Para nos ajudar a entender o “Tempo do 
Advento” que hoje começamos a celebrar, 
recordemos uma parábola de Jesus, que 
nos diz o seguinte: «Um homem nobre 
partiu para uma região longínqua, a fim de 
tomar posse de um reino e em seguida 
voltar. Chamando dez dos seus servos, 
entregou-lhes dez minas e disse-lhes: 
"Fazei render a mina até que eu volte"»  (Lc 
19, 12-13). 
      Desta  parábola  e  talvez  da  tradução  

 

imprecisa de algumas frases do Senhor, 
como, por exemplo, «Não vos deixarei 
órfãos; Eu voltarei a vós» (Jo 14, 18), 
nasceu a ideia que, no dia da Ascensão, Je-
sus se despedira dos discípulos para voltar, 
no esplendor da sua glória, no fim dos 
tempos. Ora, acontece que a expressão 
“vinda do Senhor”, apesar de ter entrado no 
uso comum, presta-se por vezes a mal-        
-entendidos, isto é, a interpretações incor-
rectas e, por isso,  os textos litúrgicos até a 
evitam, (evitam a expressão “vinda do 
Senhor”) exactamente porque Jesus não 
nos  deixou,  não  se  afastou,  quer  dizer, a  
nossa vida não se desenrola na sua 
ausência. 
      Os gregos imaginavam Zeus (deus 
pagão, grego), imperturbável no Olimpo        
(templo), acima das misérias humanas. Ele 
era, segundo o oráculo de Pausânia 
(escritor grego), «aquele que era, que é, e 
que será». Já o Deus dos cristãos é diferen-
te, é «aquele que é, que era e que há-de 
vir» (Ap 1, 8); e não «o Senhor que volta», 
mas aquele que nunca cessa de vir. (está 
sempre a vir, sempre a chegar, está sempre 
connosco). Na verdade, Ele entra, com-
promete-se com a história do mundo e 
renova, juntamente com o homem, toda a 
criação: cura os doentes, sara as feridas 
causadas pelo pecado, apaga os ódios, 
prega o amor e conduz o mundo «pelo 
caminho da paz» (Lc 1, 79). 
      Os primeiros cristãos imploravam: 
«Marana tha»: que quer dizer, «vem, 
Senhor!» (1 Cor 16, 22). 
      Na verdade, «Vem, Senhor Jesus», é a 
invocação com que termina o livro do 
Apocalipse  (Ap 22, 20). 

– Vem, Senhor Jesus! Vem, e connosco 
renova o mundo! 
____________________________________________ 
 

1.ª Leitura 

 (Is 6,3, 16b-17.19b; 64, 2b7) 
 

 

Monição: 

 

Ao grito doloroso do povo, Isaías vem trazer uma 
palavra de conforto, de misericórdia e esperança. 

 

 

ESCALA DA SEMANA  –  Leitores  –  30 - Novembro  –  1.º Dom. do Advento 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Sanfins Carvalhosa Eiriz Sanfins 

Responsável Carla Sousa   Luis Carlos   

Avisos Glória Marins   Jorge Moreira   

Admonição João Miguel   Alexandra Brito   

1.ª Leitura Carlos Pacheco  Eulália José M. Matos  Bárbara 

2.ª Leitura Joselina Monteiro  Ricardo Helena Alves  Manuel 

Oraç.  Fiéis Luis Gomes  Isabel Jacinta Carneiro  Elsa 

Ação Graças       

Suplente Martinho Matos   Luis Torres   
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Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Vós,  Senhor,  sois  nosso  Pai  e nosso Redentor,  
desde sempre, é o vosso nome. 17Porque nos deixais, 
Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o 

nosso coração, para que não Vos tema? Voltai, por 
amor dos vossos servos e das tribos da vossa 
herança. 19bOh, se rasgásseis os céus e descêsseis! 
Ante a vossa face estremeceriam os montes! 2bMas 

Vós descestes e perante a vossa face estremeceram 
os montes. 3Nunca os ouvidos escutaram, nem os 
olhos viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto 
em favor dos que n’Ele esperam. 4Vós saís ao encontro 

dos que praticam a justiça e recordam os vossos 
caminhos. Estais indignado contra nós, porque 
pecámos e há muito que somos rebeldes, mas 
seremos salvos. 5Éramos todos como um ser impuro, 

as nossas acções justas eram todas como veste 
imunda. Todos nós caímos como folhas secas, as 
nossas faltas nos levavam como o vento. 6Ninguém 
invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se 

apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso 
rosto e nos deixáveis à mercê das nossas faltas. 7Vós, 
porém, Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de que 
sois o Oleiro; somos todos obra das vossas mãos. 

  
       Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

Esta leitura soa a uma prece ardente, que 
requer uma boa preparação, leitor. Portanto, se 
não a fizeres, nunca conseguirás ler correcta-
mente bem esta leitura. 

 
Comentário: 
 

O texto desta leitura, tirado do Terceiro 
Isaías (Is 56 – 66), é um veemente e como-
vente apelo à misericórdia de Deus, de 
grande afinidade com alguns Salmos, e 
também um hino ao seu amor de Pai. 

V.16b – «Nosso Pai». Já no A.T. Deus 
é designado Pai, mas é no N.T. que se 
revela o sentido profundo da sua 
paternidade e sobretudo a nossa condição 
de «filhos no Filho». «É nosso Redentor» 
(goél, em hebraico). A Deus é dado o 
mesmo nome que se dava ao parente mais 
próximo encarregado de defender a pessoa 
oprimida e necessitada: o goél tinha 
obrigação de resgatar quem caísse na 
escravidão, de resgatar uma propriedade, 
de vingar o sangue dum parente assassi-
nado, e até de obviar à falta de filhos de 
uma viúva dum parente, casando com ela. 
Quando se designa a Deus Reden-
tor (goél) de Israel, indica-se que Yahwéh é 
o responsável pela defesa do povo que 
elegeu para si. Chamar--lhe Redentor é 
apelar para a sua segura defesa e 
protecção. 

V.19 – «Oh, se rasgásseis os céus e 
descêsseis!»  A Liturgia do Advento aplica 
este texto à vinda de Deus à terra no 
mistério da Incarnação: Jesus Cristo é o 
próprio Deus que vem resgatar-nos do 
pecado e da perdição eterna. 
 

V.1-2a.5-6 – «Pecámos». Os primeiros 
versículos do capítulo 64 são obscuros, 
traduzidos de diversos modos (a versão 
litúrgica atém-se basicamente ao texto 
oficial da Neo-vulgata).  

Uma ideia, porém, fica clara: o 
reconhecimento das culpas é o ponto de 
partida para o veemente apelo do Profeta à 
misericórdia divina. Também não se poderia 
exprimir com mais veemência a repugnante 
situação de impureza do pecador perante 
Deus: «as nossas acções justas eram todas 
como veste imunda» (a Vulgata traduz à 
letra o original hebraico bem expressivo e 
realista – «pannus menstruatæ» –, que, 
para não ferir a sensibilidade de algum 
leitor, a Neo-vulgata  suavizou para  
«pannus inquinatus», «um trapo sujo»). A 
confissão humilde dos nossos pecados é 
também uma atitude básica para preparar o 
Natal, aliás este poderia ficar reduzido a um 
bonito folclore, mas vazio. 

V.8 – «Nós o barro...» Esta imagem 
tão frequente na Escritura (cf. Is 29, 16; 30, 
14; 45, 9; Jer 18, 1-6; 19, 1-13; Sir 33, 
13; Rom 9, 9-20-21) é muito expressiva, 
pois, por um lado, exprime a fragilidade do 
homem, por outro, o domínio total de Deus 
sobre nós. Pode-se tirar partido da imagem 
para falar da docilidade à acção do Espírito 
Santo na alma, a fim de que Deus possa 
moldar-nos segundo a imagem de Cristo, 
que quer «nascer» em nós. 
____________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 

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

Monição: 
 

A súplica dos crentes é insistente e confiante. 
Deus escuta. A confiança não será iludida. Deus é 
misericordioso. 

  

Refrão:  
 
SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR, 
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO E SEREMOS 
SALVOS. 

  
Pastor de Israel, escutai, 
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 

e vinde em nosso auxílio. 
  
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 

Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. 
  
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 

sobre o filho do homem que para Vós criastes; 
e não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
____________________________________________ 

Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento. 

(Mc 13, 33) 

2.ª Leitura 
 (I Cor 1, 3 – 9) 

 
Monição:    
 

Começa um ano litúrgico, começa também um 

novo livro, a epístola aos Coríntios. S. Paulo saúda os 
fiéis com amizade e louva a Deus com agradecimento. 

 
Leitura 
   
        Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3A graça e a paz vos sejam dadas da 
parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo. 4Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso 
respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo 
Jesus. 5Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a 
palavra e em todo o conhecimento; 6e deste modo, 

 tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. 7De 
facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que 
esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 8Ele vos tornará firmes até ao fim, para que 

sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 9Fiel é Deus, por quem fostes chamados à 
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
 

Palavra do Senhor.  
 

Recomendações ao leitor: 
 

Leitor: as cartas de S. Paulo têm palavras 
que são autênticas pérolas e como tal devem ser 
bem tratadas. Lembra-te que um verdadeiro leitor 
é um amante das palavras! Não as maltrates 
com uma leitura apressada, sem preparação, 
consequentemente nervosa ou displicente. 

 

Comentário: 
 

Estes são os versículos com que 
começa a primeira Carta aos Coríntios, 
escrita por Paulo a uma comunidade que 
acolhera com entusiasmo o Evangelho, mas 
depois, cedendo às ilusões do paganismo, 
caíra nos antigos vícios. O Apóstolo estava 
a par destas misérias morais e, na 
continuação da carta, condená-las-á severa-
mente. No entanto, de início, utiliza uma 
linguagem doce e amável, com a qual põe 
em relevo as maravilhas operadas pela 
graça de Deus e reconhece que os 
Coríntios foram enriquecidos com todos os 
dons espirituais, os da palavra e os da 
ciência (v. 5). 
      Causa uma certa surpresa notar que 
não haja referências a virtudes e qualidades 

mais importantes, tais como a fé, a esperan- 
ça e a caridade que brilhavam entre os 
Tessalonicenses (1 Ts 1, 3), ou a  generosa 
dedicação à causa do Evangelho em que 
sobressaíam os Filipenses (Fl 1, 5). De 
forma velada (disfarçada), Paulo dá a 
entender aos Coríntios que, na sua 
comunidade, nem tudo é perfeito e que a 
graça de Cristo poderia obter melhores 
resultados  se  houvesse  maior  correspon- 
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dência. Por se terem virado em demasia 
para as realidades deste mundo, esque-
ceram que esperavam o Senhor que vem. 
      Depois, na segunda parte do trecho      
(v. 6-9), o Apóstolo lembra esta verdade: 
«Esperais a manifestação de Nosso 
Senhor.» Está consciente da fragilidade 
espiritual dos seus cristãos, mas certo tam-
bém de que, apesar das suas fraquezas, 
Deus   concluirá   a   obra   iniciada.  A  sua  
fidelidade não está condicionada à resposta 
do homem. Se chamou os Coríntios à 
salvação, então continuará a acompanhar o 
seu crescimento espiritual até os ter 
introduzido na gloriosa comunhão com 
Cristo. 
      Esta afirmação não é expressão de um 
optimismo ingénuo e superficial, mas é o 
convite a cultivar a esperança cristã que se 
funda na gratuidade do amor de Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

Salmo 84 (85), 8 
  

Monição: 

 
A repetição do apelo do Evangelho à vigilância 

não é uma rotina. É um dever porque nós os 
humanos somos muito distraídos. É necessário um 
aviso permanente. 

 

 Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 
e dai-nos a vossa salvação. 

____________________________________________ 

 Evangelho 
(Mc 13, 33 – 37) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 33«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento. 34Será como um homem 

que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos 
poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua 
tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. 35Vigiai, 
portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da 

casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, 
se de manhãzinha; 36não se dê o caso que, vindo 
inesperadamente, vos encontre a dormir. 37O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!» 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O texto evangélico de hoje é o final do 
discurso escatológico de S. Marcos (Mc 13, 
1-37), o Evangelista do ano B. 

V. – 33  «Vigiai, porque não sabeis 
quando chegará o momento». O momento 
em que Jesus «de novo há-de vir a julgar os 
vivos e os mortos» é-nos absolutamente 

desconhecido.   Esta   ignorância   não  nos  

reição do Senhor estavam convencidos de 
que Jesus ia regressar triunfante acompa-
nhado de grandes sinais. Porém, passaram 
os anos e a espera fez-se longa.  E come-
çaram a traduzir os ensinamentos de Jesus 
para a vida diária e o trabalho quotidiano. 
Embora a vinda do Senhor não fosse 
iminente, deviam estar preparados e à 
alerta para construír o Reino de Deus e 
viver como Jesus viveu. 
      Em cada Advento celebramos que: 
      – Devemos estar alerta e dispostos para 
dar espaço a Deus na nossa vida; 
      – O Advento é como um “despertador 
espiritual”; 
      – Quando no ambiente se respira a 
preparação comercial das festas natalícias, 
nós, cristãos, centramo-nos na grande 
notícia de que o nosso Deus quis ser Deus-    
-connosco; 
      – O Advento é esforço e esperança para 
dar espaço a Deus na nossa vida e para 
nos convertermos em “anunciadores da 
esperança”. 
 

Sabias que… 
 

      Existiam relógios em Israel? 

     Os camponeses e a gente humilde calcu-  
lavam a hora segundo a posição do sol. 
Como narra o 2.º Livro dos Reis (20,11) no 
palácio do rei Acaz existia um importante e 
famoso relógio de sol. Sobre ele, Isaías 
realizou um sinal: a sombra atrasou 10 
graus; anúncio e garantia da cura do rei (Is. 
38,8) Nas casas nobres da cidade de 
Jerusalém existiam relógios de vidros, com 
areia, que o povo de Israel aprendeu a usar 
durante o exílio da Babilónia. Também se 
conheciam as clepsidras ou relógios de 
água, importadas do Egipto. 
 

Oração  

Senhor, abre os meus olhos para ser 
capaz de descobrir o bem e a bondade que 
há à minha volta; 

Quero realizar um novo Natal, unindo as 
minhas mãos às de tantas pessoas que 
caminham pela vida, repartindo esperança; 

Quero fechar a porta onde entra tanta 
dor; 

Quero enxugar as lágrimas caídas; 
Quero semear a terra inteira com as 

sementes da tua Palavra; 
Quero dar-Te lugar na minha vida.          
Amén. 

       

Despedida 
       

Boa leitura, até à próxima semana e já 
sabes: Não fiques com dúvidas, acerca do que lês 

no teu “Jornal dos mais novos”. Esclarece-as, 
indicando a tua idade e o nome pelo qual desejas 
ser tratado, para:  jornal.leitor@portugalmail.pt   

 
 

deve assustar, mas sim estimular-nos a 
aproveitar bem o tempo, com sentido de 
urgência e a estar sempre preparados para 
comparecer diante do nosso Salvador, que 
aparecerá como Juiz remunerador. No seu 
Comentário ao  Diatéssaron, 18, 15-17, 
Santo Efrém diz que o Senhor «quis ocultar-
-nos isto a fim de permanecermos vigilantes 
e para que cada um de nós possa pensar 
que este acontecimento se produzirá duran- 
te a sua vida. Ele disse muito claramente 
que há-de vir, mas sem precisar em que 
momento. E assim todas as gerações O 
esperam ardentemente». E a Liturgia do 
Advento desperta em nós esta atitude de 
espera ansiosa. 

___________________________ 

 

Oração Universal 

1 – Pelas igrejas e Instituições da humanidade, 

tentada pela rotina dos mesmos gestos,  
para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá, 
oremos ao Senhor. 
  

2 – Pelos bispos. presbíteros, diáconos e fiéis, 
enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo, 
para que vivam a fé em plenitude, 
oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelos homens que se desviam do verdadeiro       
     caminho 

e pelos que deixam endurecer o coração, 

para que Deus rasgue os céus e Se lhes revele, 
oremos ao Senhor. 
 

4 – Por todos os que perderam a esperança 

e por aqueles a quem ninguém dá apoio, 
para que Deus lhes mostre a salvação, 
oremos ao Senhor. 

 

5 – Pelos membros da nossa assembleia, 
para que Deus seja o oleiro que os modela 
com as suas mãos, a sua Palavra e o seu Espírito, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Jornal dos mais novos 
 

Evangelho: 

Olhai, vigiai, velai... 

Disse Jesus aos seus discípulos: 
“Acautelai-vos, estai alerta, pois não sabeis 
quando é o momento. É Como um homem 
que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, 
deu plenos poderes aos criados, atribuindo 
a cada qual o seu trabalho e mandou ao 
porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, pois 
não sabeis quando chega o dono da casa.” 
 

(Mc 13, 33-37) 

 
Comentário:  Vigiai. 
 

    As primeiras comunidades viveram uma 
situação estranha. Entre a morte e a ressur-  
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