
 

 

Vigiai porque o Senhor está a chegar 
 
   Entramos no tempo do Advento. Um tempo de 
expectativa, de espera, da Vinda do Senhor. 
Coloca-nos numa espera alargada da Vinda do 
Senhor. Não apenas a pensar no projeto 
anunciado da sua vinda no fim dos tempos, mas 
também da sua vinda que celebramos 
liturgicamente no Natal. E mais: coloca-nos 
diante do projeto anunciado da sua vinda ao 
encontro de cada coração do ser humano que 
caminha para a Salvação. Aí está: esta espera 
exige necessariamente que percorramos um 
caminho de vigilância. 
Quem melhor do que profeta Isaías para 

anunciar em palavras de esperança a Vinda do Messias. Todos os homens 
são chamados a esperá-lo bem preparados (1.ª Leit.). 
A sua Vinda exige uma espera vigilante, estimulante na remoção de todos 
os vícios (2.ª Leit.). 
Quando será a vinda do Senhor, nós não sabemos. Por isso devemos estar 
sempre vigilantes nesta espera (Evang.º). 
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “O homem deu à mulher o nome de 'Eva', porque ela 
foi a mãe de todos os viventes “ (Gen 3, 9-15.20 )                                                                                                                                                                                                   

2.ª Leitura: “Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos 
acolheu, para glória de Deus.  “ (Rom, 15, 4-9 ) 

Evangelho: “Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o 
nome de Jesus” ( Lc 1, 26-38) 
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 “O Advento é o tempo que nos é concedido para acolher o Senhor que vem 
ao nosso encontro, também para verificar o nosso desejo de Deus, para 
olhar em frente e nos preparar ao regresso de Cristo. Ele voltará a nós na 
festa do Natal, quando fizermos memória da sua vinda histórica na 
humildade da condição humana; mas vem dentro de nós todas as vezes que 
estamos dispostos a recebê-lo, e virá de novo no fim dos tempos para ‘julgar 
os vivos e os mortos’. Por isso, devemos estar vigilantes e esperar o Senhor 
com a expectativa de o encontrar”  

 (Papa Francisco) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIREITOS PAROQUIAIS 
 

Durante o mês de Dezembro estão em pagamento os 
Direitos Paroquiais para as pessoas dos seguintes lugares: 

 
 

 Caniço, Rio Porto, São Mamede, Franco e 
Requeixos. 
 

 

NOTA: Apesar das moradas terem sofrido alterações, os paroquianos 
devem ter em conta os lugares antigos. 

 

  
 

 A Missa e atendimento de terça-feira, passa para quarta-
feira. 

 
 Bênção das Grávidas, Domingo, dia 08, na Eucaristia das 

10h30. 
 

 Visita aos doentes e idosos, na quarta-feira, dia 18 de 
dezembro o dia todo. Os interessados devem fazer a sua 
inscrição na sacristia, no final das missas. Na inscrição 
deverá constar o nome completo, a morada, o número da 
porta, e a preferência do horário. 

 
 



 

Refletindo a Palavra de Deus 

Neste domingo, inicia mais um Ano Litúrgico, no qual relembramos e revivemos  os 
Mistérios da História da Salvação. Neste Ano A, o Evangelho de Mateus terá uma atenção 
especial. Com o Advento, entramos no tempo que nos prepara para o Natal do Senhor. A 
palavra ADVENTO significa "Vinda", chegada: faz-nos relembrar e reviver as primeiras 
etapas da História da Salvação, quando os homens se prepararam para a vinda do 
Salvador, a fim de que também nós possamos preparar hoje a vinda de Cristo por ocasião 
do Natal. Nas duas primeiras semanas do Advento, vigilantes e alertas, esperamos a vinda 
definitiva e gloriosa do Cristo Salvador, e nas duas últimas  preparamos mais 
especialmente o seu nascimento em Belém. A Liturgia de hoje é um veemente apelo à 
VIGILÂNCIA,para acolher os Sinais de Deus. Na 1a Leitura, ISAÍAS profetiza a vinda de 
um descendente de Davi, que trará justiça e paz para o seu povo. É um dos oráculos mais 
bonitos de todo do Antigo Testamento. Encarna a espera do Antigo Testamento e o 
Advento pré-cristão. A um povo que vivia uma situação dramática de perigo de guerra, 
anuncia um futuro maravilhoso: fala de uma era messiânica, na qual todos os povos 
acorrerão a Jerusalém para adorar o único Deus. As armas se transformarão em 
instrumentos pacíficos de trabalho e de vida. O sonho do profeta começa a realizar-se em 
Jesus, mas estamos ainda muito longe dessa terra de justiça e de paz... - O que podemos 
fazer para que o sonho de Isaías se concretize? Na 2a Leitura, Paulo nos convida a 
"acordar" para descobrir os sinais do novo dia que já raiou e caminhar ao encontro da 
Salvação, deixando as obras das trevas e vestindo as armas da LUZ. O Evangelho é um 
apelo a uma VIGILÂNCIA permanente, para reconhecer o Senhor na sua chegada. Será 
então a realização do sonho do Profeta. Para transmitir esta mensagem, Jesus usa três 
quadros: - O 1º Quadro é da humanidade na época de Noé: Os homens viviam numa 
alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua "vidinha" descomprometida.  
Quando o dilúvio chegou, apanhou-os de surpresa e despreparados. - O 2º Quadro fala 
dos trabalhos da vida quotidiana: podem nos absorver e prejudicar a preparação da Vinda 
do Senhor. - O 3º Quadro coloca o exemplo do dono de uma casa, que adormece e deixa 
a sua casa ser roubada pelo ladrão. O que significa "estar vigilante"? - Será apenas 
estar sem pecado... para não ir para o inferno? - Ou acolher as oportunidades de salvação, 
que Deus nos oferece? Jesus continua a vir, para nos salvar e nos trazer a felicidade. E 
nós temos que estar sempre atentos para perceber cada vinda sua. Ele está presente nas 
palavras de quem nos orienta para o bem, nos gestos de amor dos irmãos, no esforço de 
quem se sacrifica para construir um mundo mais justo e fraterno. Hoje, devido ao medo 
provocado pelo desemprego, fome e violência, assistimos ao fenómeno da busca de 
refúgio no sagrado. Mas o excesso de alegria de certas práticas religiosas sem 
compromisso pode nos tirar a possibilidade de perceber a chegada do Senhor. Motivos 
que impedem a acolhida do Senhor que vem:- Prazeres da vida: a pessoa mergulhada 
nos prazeres fica alienada... No domingo, dorme... passeia... mas não sobra tempo para 
celebrar a sua fé na Comunidade...- Trabalho excessivo: a pessoa obcecada pelo trabalho 
esquece o resto: Deus, a família, os amigos, a própria saúde...- Desatenção: o Distraído 
não vê o Cristo, presente na pessoa sofredora… Acha que não é problema seu... é do 
governo... da Igreja... Na minha vida, o que mais me distrai do essencial e me impede 
tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem? Como desejo me preparar para o Natal 
desse ano? - Apenas programando festas, presentes, enfeites, músicas? - Ou numa atitude 
humilde e vigilante, a Cristo que vem?  - Que PAZ desejo construir? 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

A Consagração do pão e do vinho, é o momento mais importante da celebração. 

Consagração do Pão e Vinho 
Pelas mãos e oração do Sacerdote o pão e o vinho se transformam em Corpo e Sangue de 
Jesus. O celebrante estende as mãos sobre o pão e vinho e pede ao Pai que os santifique 
enviando sobre eles o Espírito Santo. Por ordem de Cristo e recordando o que o próprio Jesus 
fez na Ceia e pronuncia as palavras “TOMAI TODOS E…”  O celebrante faz uma genuflexão 
para adorar Jesus presente sobre o altar. Em seguida recorda que Jesus tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos dizendo: “TOMAI TODOS E… 
“FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM!” aqui cumpre-se a vontade expressa de Jesus, que 
mandou celebrar a Ceia. Novamente começa o Sacrifício de Jesus e diante de nós está o 
Calvário, e agora somos nós que estamos ao pé da Cruz.    No silêncio profundo e no 
recolhimento do nosso coração adoramos o nosso Salvador, que está crucificado diante de 
nós.    Devemos oferecer a Jesus, a nossa vida, dores, misérias e sofrimentos para ser 
cruxificado junto com Ele, na esperança da Salvação e da vida-eterna.    Tudo isso não 
podemos ver com os olhos do corpo, mas temos que ver com os olhos do coração e da alma. 
“EIS O MISTÉRIO DA FÉ” – Estamos diante do Mistério de Deus. E o Mistério só é aceite por 
quem crê. (Continua na próxima semana) 

 

1ª semana do Advento: Batizados: dados à luz! 
Senhor Jesus: 

o Natal, a festa do Teu nascimento, 
bate no nosso coração e está já à porta. 
Todos ali nascemos. E todos queremos 

con'Tigo nascer de novo. 
Acendemos esta vela (do Batismo) 
para despertar no nosso coração 

a alegria daquele novo nascimento, 
quando se abriu para nós a porta da Igreja 

e fomos acolhidos em festa, 
à porta da Casa do Senhor, 

para a celebração do Batismo. 
Esse foi o dia em que renascemos, 

em que verdadeiramente fomos dados à luz, para sempre. 
Tu és, desde o Batismo, a nossa Luz! 

Senhor, faz-nos Teus, 
faz-nos filhos de Deus, 
faz-nos filhos da luz. 

Ámen
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Atendimento  
do Secretário Paroquial: 

 De terça a sexta-feira das 09h30 às 12h00. 
 Aos sábados das 14h30 às 15h30. 

 

Telefone: 253 566 609 

Atendimento  
do Pároco: 

 Terças e quintas-feiras 
das 14h30 às 17h30. 
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das 14h30, às 17h30. 
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