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Palavra
ESPERAR COM ATITUDE
Neste I Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus apresentanos uma primeira abordagem à “vinda” do Senhor.
Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança
anuncia que é fiel às suas promessas e vai enviar ao seu Povo um
“rebento” da família de David. A sua missão será concretizar esse mundo
sonhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-estar, vida em abundância, serão os frutos da ação do Messias.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a anunciar
a todos os que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação
está próxima. O mundo velho a que estais presos vai cair e, em seu lugar,
vai nascer um mundo novo, onde conhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos traz
o projeto desse mundo novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber identificar os
seus apelos e ter a coragem de construir, com Ele, a justiça e a paz.
A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no comodismo,
mas a esperar numa atitude ativa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a
vivência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial.
***
ADVENTO
Do adventus latino (vinda, chegada). Diz-se do tempo de preparação do Natal, que constitui
uma unidade dinâmica com o próprio Natal e Epifania, celebrando assim a manifestação do
Senhor na nossa história. As origens históricas do tempo do Advento não são muito claras.
Sabemos que se foi formando entre os séculos IV e VI, de diversas maneiras, em várias
famílias litúrgicas do Oriente e do Ocidente. Na Hispânia, temos uma notícia do Concílio de
Saragoça (cerca de 380) em que já se fala de três semanas de preparação para a Epifania
(desde 17 de Dezembro a 6 de Janeiro), com cunho baptismal. No Oriente, foi-se formando
no século V. Enquanto que em Roma, só no século VI temos, com S. Gregório Magno, o
testemunho de que já existe o Advento que hoje conhecemos, de quatro semanas. Na liturgia ambrosiana de Milão, são seis os domingos de Advento, tal como na hispânicomoçárabe. «O Tempo do Advento começa com as Vésperas I do domingo que ocorre no dia
30 de Novembro ou no mais próximo a este dia e termina antes das Vésperas I do Natal» (NG 40). Os seus personagens clássicos são o profeta Isaías, o precursor João Baptista
e a Mãe, Maria de Nazaré: a quem todos «os Profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou
com inefável amor, João Baptista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio
dos homens» (Prefácio II). A liturgia do Advento tem um claro carácter escatológico, na sua
primeira parte, até ao dia 16 de Dezembro, olhando para a última vinda do Senhor no final
dos tempos. Assim o exprimem os Prefácios primeiro («as duas vindas de Cristo») e terceiro
(«Cristo, Senhor e Juiz da História»). Enquanto que, a partir do dia 17, na chamada
«semana santa» do Natal, o olhar se dirige mais concretamente para a preparação da festa,
o que encontra eco no prefácio segundo («a dupla expectação de Cristo») e, no quarto,
(«Maria nova Eva»). «Por estes dois motivos, o Advento apresenta-se-nos como um tempo
de piedosa e alegre expectação» (NG 39).
José Aldazábal
Dicionário elementar de liturgia

Comunidade …

O Banco Alimentar Contra a Fome realiza mais uma Campanha de recolha de
alimentos em supermercados neste fim-de-semana de 1 e 2 de Dezembro.
Apelamos à generosidade de todos para com aqueles que mais necessitam de
ajuda.

Informando
“Cantemos Aleluia ao bom Deus que nos livra de todo o mal
Cantemos Aleluia, ainda inseguros na terra, para podermos cantá-lo um

dia em plena segurança no Céu. Mas porque estamos ainda inseguros?
Não queres que me sinta inseguro, quando leio: Porventura não é uma
tentação a vida do homem sobre a terra? (Cf. Jo 7) Não queres que me sinta
inseguro, quando me dizem: Vigiai e orai para não cairdes em tentação
(Mt 26, 41)? Não queres que me sinta inseguro, onde as tentações são tão
frequentes que a própria oração nos obriga a repetir: Perdoai as nossas
ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido (Mt 6, 7-15)?

Todos os dias pedimos perdão e todos os dias cometemos ofensas. Queres que me sinta seguro na terra, onde todos os dias peço perdão dos
pecados e protecção dos perigos? Depois de ter dito, por causa dos pecados passados: Perdoai as nossas ofensas […], acrescenta imediatamente,
por causa dos perigos futuros: Não nos deixeis cair em tentação. Como
pode sentir-se bem o povo que clama juntamente comigo: Livrai-nos do
mal? E contudo, irmãos, mesmo no meio destes males, cantemos Aleluia
ao bom Deus que nos livra do mal.
Também aqui, rodeados de perigos e tentações, cantemos todos Aleluia.
Deus é fiel – diz o Apóstolo – e não permitirá que sejais tentados acima
das vossas forças. (1Cor, 10-13) Por isso cantemos Aleluia cá na terra. O homem é ainda pecador, mas Deus é fiel. Não diz: «Não permitirá que sejais
tentados»; mas: Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas no tempo da tentação, dar-vos-á também o meio de sair dela,

ajudando-vos a suportá-la. Entraste em tentação? Deus fará com que saias dela são e salvo; como o vaso do oleiro, vais sendo modelado pela
pregação e cozido no fogo da tribulação (cf. Jr 18, 1-6; Rm 9, 21). Mas quando
entras na tentação, confia que hás-de sair dela, porque Deus é fiel: O Senhor guardará as tuas entradas e as tuas saídas. (cf. Sl 121, 8)
Quando este nosso corpo se tornar imortal e incorruptível, acabará toda a
tentação, porque o corpo está morto. Está morto, porquê? Por causa do
pecado. Mas o espírito é vida; porquê? Por causa da justiça. Abandonamos então o corpo morto? Não. Escuta [o Apóstolo]: Se o Espírito d’Aquele
que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais (Rm 8, 11). […] Oh ditoso Aleluia do Céu, plenamente seguro,
livre de toda a adversidade! Ali não haverá nenhum inimigo, nem se perderá nenhum amigo. Ressoam os louvores de Deus no Céu; ressoam os
louvores de Deus na terra. Mas aqui são cantados por homens inseguros;
lá, em plena segurança. Aqui, pelos que hão-de morrer; lá, pelos que já

são imortais. Aqui, pelos que vivem na esperança; lá, pelos que já possuem a realidade. Aqui, pelos que são ainda peregrinos; lá, pelos que já
chegaram à pátria.
Cantemos agora, meus irmãos, não para gozar o repouso, mas para aliviar a fadiga. Como costumam cantar os caminhantes: […] alivia a fadiga,

mas não te dês à preguiça; […] Avança, progride no bem. Há alguns, como diz o Apóstolo, que progridem no mal. Tu, se progrides, caminhas.
Mas progride no bem, progride na verdadeira fé, progride na vida santa.
Canta e caminha.” (Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo, Séc. V, Sermo 256, 1.2.3: PL 38,
1191-1193; Remissões e sublinhados nossos)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

4 Dezembro

Terça

Centro

17.00

Compromisso dos Acólitos

8 Dezembro

Sábado

Igreja

11.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Dezembro

Quinta

Igreja

15.00

Pastoral da Saúde

13 Dezembro

Quinta

Centro

17.00

Secretariado Permanente

13 Dezembro

Quinta

Centro

21.30

Acontece …
8 de Dezembro - Imaculada Conceição da Virgem Maria
(missas no horário dos Domingos)
9 de Dezembro - Jornadas Vicariais da Juventude, 10h. Encerramento às 16h com missa presidida pelo Sr. D. Joaquim
Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa
LEITURAS

2 - DOMINGO I DO ADVENTO – ANO C
Jer. 33, 14, 16 / Sal. 24 / 1Tes. 3, 12 — 4, 2 / Lc. 21, 25-28. 34-36 / Semana I Saltério

3
4
5
6
7
8

- 2ª Feira
- 3ª Feira
- 4ª Feira
- 5ª Feira
- 6ª Feira
- Sábado

-

Is. 2, 1-5
Is. 11, 1-10
Is. 25, 6-10a
Is. 26, 1-6
Is. 29, 17-24
Gen. 3, 9-15. 20

Sal. 97

Sal. 121
Sal. 71
Sal. 22
Sal. 117
Sal. 26
Ef. 1, 3-6. 11-12

Mt. 8, 5-11
Lc. 10, 21-24
Mt. 15, 29-37
Mt. 7, 21. 24-27
Mt. 9, 27-31
Lc. 1, 26-38

9 - DOMINGO II DO ADVENTO
Bar. 5, 1-9 / Sal. 125 / Filip. 1, 4-6. 8-11 / Lc. 3, 1-6 / Semana II Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h

Horário das Confissões:
Horário da Secretaria:
Horário do Cartório:

3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30
2ª: 14h30 às 18h00 * 3ª a 6ª: 9h00 às 13h30 e 14h30 às 18h00
2ª a 5ª: 15h00 às 19h00 * 6ª: 15h00 às 18h00
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Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
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