
 

 

Palavra  
 

CONVITE À ALEGRIA 
 
 

O tema deste III Domingo do Advento pode girar à volta da per-
gunta: “e nós, que devemos fazer?”. Preparar o “caminho” por 
onde o Senhor vem significa questionar os nossos limites, o nosso 
egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira transformação 
da nossa vida no sentido de Deus. 
O Evangelho sugere três aspetos onde essa transformação é ne-
cessária: é preciso sair do nosso egoísmo e aprender a parti-
lhar; é preciso quebrar os esquemas de exploração e de imoralida-
de e proceder com justiça; é preciso renunciar à violência e à 
prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos nossos ir-
mãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é “batizado no 
Espírito”, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com 

essa dinâmica. 
A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fim desse “caminho de 
conversão”, espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as 
nossas faltas, mas provoca a conversão, 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. 
A segunda leitura insiste nas atitudes corretas que devem marcar a vida de 
todos os que querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração. 
 
 

*** 
 
 
GAUDETE 
  
É assim denominado o III Domingo do Advento. A razão é que gaudete! (alegrai-
vos!), é a primeira palavra, há muitos séculos, do cântico de entrada deste do-
mingo: «Gaudete in Domino semper!» («Alegrai-vos sempre no Senhor!»), convi-
te tomado de Fl 4,4-5, que dá a este domingo – justamente a meio do caminho 
de Advento – um tom de alegria e esperança, porque já está próximo o Senhor. 
Este domingo tem um paralelo com o IV da Quaresma, o Domingo Lætare. Os 
paramentos dos ministros, neste dia, podem ser cor-de-rosa e pode-se dar um 
maior relevo aos adornos e à música, apesar de se estar a meio de um tempo 
caracterizado pelo uso moderado destes elementos. 

José Aldazábal 
Dicionário elementar de liturgia 
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Comunidade … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Realiza-se no Domingo dia 30 de Dezembro, após a 
missa das 9h, o sorteio das rifas vendidas pela Pas-
toral da Saúde. 
 
Se ainda não comprou aproveite os últimos dias pa-
ra o fazer. Quem sabe se não terá sorte? 
 
A todos os que contribuíram o nosso agradecimento. 

 

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo 

para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos 

de IRS, o deverão fazer até ao dia 31 de Dezembro, dado que no dia 1 

de Janeiro as contas da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patri-

arcado, não podendo por isso, ser possível passar qualquer recibo, re-

ferente a 2018, depois dessa data. 



Informando 
 

Deus cumpre as suas promessas por meio de seu Filho 

 

Deus estabeleceu o tempo das suas promessas e o momento de as reali-
zar.  
O período das promessas decorre desde os Profetas até João Baptista; o 
tempo da realização vai desde João Baptista até ao fim dos tempos.  
Fiel é Deus que Se constituiu nosso devedor, não porque recebeu alguma 
coisa de nós, mas sim pelo muito que nos prometeu. A promessa pareceu
-lhe pouco e, por isso, quis obrigar-Se por escrito, fornecendo-nos por 
assim dizer um documento comprovativo das suas promessas, a fim de 
que, ao começar a pagar o que prometeu, pudéssemos ver nesse escrito 
a ordem dos pagamentos. O tempo profético era, como já disse muitas 
vezes, o do anúncio das promessas.  
Prometeu a salvação eterna, a vida bem-aventurada na companhia dos 
Anjos por toda a eternidade, a herança imperecível, a glória eterna, a do-
çura da visão do seu rosto, a sua morada santa nos Céus e, como conse-
quência da ressurreição, a ausência total do medo da morte. É esta, em 
certo modo, a sua promessa final, para a qual se dirigem todos os nossos 
esforços e que, uma vez alcançada, nos levará a não desejar nem buscar 
nenhuma outra coisa.  
Não deixou também de revelar qual o caminho que nos havia de conduzir 
a esses últimos fins, mas prometeu-o e anunciou-o. Prometeu aos homens a 
divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos 
humilhados a glorificação. Todavia, irmãos, porque aos homens parecia 
incrível a promessa de Deus de os libertar da sua condição mortal — cor-
rupção, miséria, debilidade, pó e cinza — e de os tornar semelhantes aos 
Anjos de Deus, não só firmou por escrito uma aliança com os homens, 
para que acreditassem, mas também estabeleceu como garantia da sua 
fidelidade um mediador, que não foi qualquer príncipe, ou um Anjo ou um 
Arcanjo, mas o seu Filho Unigénito. E foi efectivamente por meio de seu 
Filho que nos quis mostrar o caminho que conduz àquele fim prometido.  
Para isso o Filho Unigénito de Deus havia de vir ao encontro dos 
homens, fazer-Se homem e, segundo a natureza humana que as-
sumia, havia de morrer e ressuscitar, de subir ao Céu e sentar-Se 
à direita do Pai; havia de realizar entre os povos o que prometeu 
e, depois do cumprimento das promessas, também cumpriria o 
anúncio de vir de novo, para pedir contas dos seus dons, discernir 
os vasos de ira dos vasos de misericórdia, retribuir aos ímpios o 
castigo com que os ameaçara e aos justos o prémio que lhes pro-
metera.  

Tudo isto devia ser profetizado, anunciado e garantido previamente 
como realidade futura infalível, a fim de que não provocasse o terror 
com uma vinda inesperada, mas ao contrário, sendo objecto da nossa 
fé, o fosse também de uma ardente esperança. 

Dos comentários de Santo Agostinho, bispo, sobre os Salmos, Sec. V, (In ps. 109, 1-3: CCL 
40, 1601-1603); Breviário, 4.ª Feira da II Semana do Advento.  
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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:          3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 

Horário da Secretaria:      2ª: 14h30 às 18h00 * 3ª a 6ª: 9h00 às 13h30 e 14h30 às 18h00 
 

Horário do Cartório:         2ª a 5ª: 15h00 às 19h00 * 6ª: 15h00 às 18h00  

LEITURAS               16 - DOMINGO III DO ADVENTO 

Sof. 3, 14-18a   /  Sal. Is. 12  /  Filip. 4, 4-7  /  Lc. 3, 10-18  /  Semana III Saltério 

 

23 - DOMINGO IV DO ADVENTO 

Miq. 5, 1-4a   /  Sal. 79  /  Hebr. 10, 5-10  /  Lc. 1, 39-45  /  Semana IV Saltério 

Sal. 71 

Sal. 71 

Sal. 70 

Sal. 23 

Sal. 32 

Sal. 1Sam 

Mt. 1, 1-17 

Mt. 1, 18-25 

Lc. 1, 5-25 

Lc. 1, 26-38 

Lc. 1, 39-45 

Lc. 1, 46-56 

Gen. 49, 2. 8-10       
Jer. 23, 5-8  

Jz. 13, 2-7. 24-25a  

Is. 7, 10-14 

Cânt. 2, 8-14 

1Sam. 1, 24-28               

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Acontece … 
 

 

16 de Dezembro - Encerramento da Venda de Natal 

 

 

17 de Dezembro - Aniversário natalício do Papa Francisco 

 

 

24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Missa de Fim de Ano, seguida de 
Réveillon 

31 Dezembro Segunda Centro 22.30 


