
 

 

 

Palavra 
 

ESPERA E ESPERANÇA 
 

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a equacionar a 
nossa caminhada pela história à luz da certeza de que "o Senhor vem". 
Apresenta também aos crentes indicações concretas acerca da forma 
como devem viver esse tempo de espera. 
A primeira leitura é um apelo dramático ao Senhor, Deus que é "pai" e 
"redentor", no sentido de vir mais uma vez ao encontro de Israel para o 
libertar do pecado e para recriar um Povo de coração novo. O profeta 
não tem dúvidas: a essência de Deus é amor e misericórdia; essas 
"qualidades" de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora em 
cada passo da caminhada histórica do Povo de Deus. 

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação e 
esperança, animados pela certeza de que "o Senhor vem". Ensina, ainda, que esse 
tempo de espera deve ser um tempo de "vigilância" - isto é, um tempo de compromis-
so ativo e efetivo com a construção do Reino. 
A segunda leitura mostra como Deus Se faz presente na história e na vida de uma co-
munidade crente, através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu 
Povo. Sugere também aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a fim de 
acolherem os dons de Deus. 
 

*** 
 

Mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa para o Advento 
 

Deus vem e enche o nosso tempo de “Bom-Dia”! 
 
1. Advento. Deus vem. Deus vem, Deus saúda, Deus fala, Deus ama, Deus chama, 
Deus ordena, Deus escuta, Deus responde, Deus envia. Advento. Sujeito Deus. Primei-
ro Deus. O Deus do Advento, o Deus que Vem traz consigo uma grande carga verbal, 
que convém que se torne “viral” na nossa vida. Imitação de Deus. Deus que vem para 
nos dizer “Bom-Dia!”, que é o modo de fazer do Senhor Ressuscitado quando se apre-
senta no meio de nós, e diz: “Shalôm!”, “A Paz convosco!”. 
2. Esta Saudação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, que ressoa desde a Criação, 
entra em nós, enche-nos de Bondade e de Alegria, e faz-nos encontrar um modo novo 
de encarar a vida. Esta Saudação, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, estabelece 
connosco uma relação nova e boa, não nos transmite uma informação, não tem em 
vista um negócio, não solicita a nossa reflexão ou decisão. Não nos deixa a pensar, a 
escolher, a decidir. Apenas a responder. Apeia-nos, portanto, do pedestal do nosso 
“eu” patronal: eu penso, eu quero, eu decido, eu, eu, eu…, e deixa-nos apenas 
a responder. Apenas. Como se responder fosse coisa pouca. Responder ao Senhor da 
nossa vida. Ao “Bom-Dia” responde-se “Bom-Dia”. É a Bondade sete vezes dita na 
Criação, o Sentido da Criação e da Vida a passar de mão em mão, rosto a rosto, cora-
ção a coração. Do coração de Deus para o nosso coração. Dos nossos corações uns 
para os outros. Avenida ou torrente de Bondade e de Fraternidade. Advento. Deus 
vem e enche o nosso tempo de “Bom-Dia”!  
 

(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Antes de nos doar o seu amor na cruz, Jesus 
transmite-nos suas últimas vontades. Ele nos 
diz que o bem que fizermos a um dos seus 
irmãos mais pequeninos - famintos, sedentos, 
estrangeiros, necessitados, doentes e encarce-
rados - será feito a Ele (Mt 25,37-40). 
#EvangelhoDeDomingo   

… 
 
Não fomos feitos para sonhar os feriados ou o 
fim de semana, mas para realizar os sonhos de 
Deus neste mundo. Ele tornou-nos capazes de 
sonhar, para abraçar a beleza da vida. E as 
obras de misericórdia são as obras mais belas 
da vida.    

… 
 
Senhor e Pai da humanidade, que criastes to-
dos os seres humanos com a mesma dignida-
de, infundi nos nossos corações um espírito 
fraterno. Estimulai-nos a criar sociedades mais 
sadias e um mundo mais digno, sem fome, 
sem pobreza, sem violência, sem guerras. 
#FratelliTutti   

Oração para a JMJ 2023, Lisboa 
 

A oração oficial da JMJ Lisboa 2023 foi apresentada no sábado, dia 21 de novembro, 
memória da Apresentação de Nossa Senhora.   

 
Nossa Senhora da Visitação, 
que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, 
fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam 
para lhes levarmos o Evangelho vivo: 
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! 
Iremos apressadamente, sem distração nem demora, 
antes com prontidão e alegria. 
Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, 
e o bem-fazer é o melhor bem-estar. 
Nossa Senhora da Visitação, 
com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude 
será a celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós outrora. 
Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, 
convivência e ação de graças, 
procurando cada um o outro que sempre espera. 
Convosco continuaremos este caminho de encontro, 
para que o nosso mundo se reencontre também, 
na fraternidade, na justiça e na paz. 
Ajudai-nos, 
Nossa Senhora da Visitação, 
a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!   



Informando 
(continuação da página 1) 

 

3. Quando alguém te diz: “Bom-Dia!”, já sabes então o que isso significa, implica, 
replica, multiplica. Imagina agora que à beira da estrada encontras um pobre ho-
mem caído, abandonado, a esvair-se em sangue. Ao ver-te passar, balbucia para 
ti, ou apenas acende uma voz dentro de ti, que te diz, mesmo sem o dizer: “Olha 
para mim”, “olha por mim”, “cuida de mim”. Repara bem que o pobre não te diz: 
“Se quiseres, podes cuidar de mim”. Se assim fosse, podias pensar e decidir, sem 
precisares de descer do trono da tua sacrossanta liberdade de escolha. Mas o 
“cuida de mim” que o pobre balbucia para ti não é opcional: é uma súplica que é 
um mandamento; não tens opção de escolha; tu é que foste escolhido; tens 
de responder que sim, debruçando-te sobre o pobre desvalido que ordena e im-
plora o teu auxílio. Repara bem: o pobre que jaz à beira da estrada elege-te e 
obriga-te, sem te obrigar, a debruçares-te sobre ele. Movimento inaudito: agora 
que te debruçaste sobre ele, que ordenou e implorou o teu auxílio, podes enten-
der melhor a sua condição de soberano. Ele é, na verdade, o único verdadeiro 
soberano, pois sem te apontar nenhuma espingarda ou maço de dinheiro, fez com 
que tu te debruçasses sobre ele, libertando-te dos teus projetos e negócios, horá-
rios, agendas, calendários. Os poderosos e tiranos podem e sabem apenas escra-
vizar-te. Mas não podem nem sabem libertar-te! 
4. Por isso, o Deus que vem agora visitar-nos confunde-se com os pequeninos (cf. 
Mateus 25,40.45), e neles vem amorosamente ao nosso encontro, para conversar 
connosco, para nos dizer “Bom-Dia”, e ordenar suplicando: “Cuida de mim”. Esta-
va atento Isaías, o profeta do Advento, que ouve Deus a dizer assim: «em lugar 
alto e santo Eu habito, mas estou também com os oprimidos e humilhados, para 
dar vida e alento aos que não têm espaço nem sequer para respirar, aos que têm 
o coração despedaçado» (Isaías 57,15). Bem podia o profeta dizer que Deus des-
ceu à nossa pandemia. E nós, os habitantes da pandemia, bem podemos rever-
nos no Salmista que reza: «Do “confinamento” invoquei o Senhor» (Salmo 
118,5), chegando-nos a resposta outra vez através de Isaías: «No tempo favorá-
vel te respondi; no dia da salvação te socorri» (Isaías 49,8), resposta que Paulo 
também regista, atualiza e pontualiza: «É agora o tempo favorável! É agora o dia 
da salvação!» (2 Coríntios 6,2). 
5. O andamento do Advento traz-nos um Deus que vem para o meio de nós e da 
nossa anemia e pandemia, e diz: “Bom-Dia”, e suplicando ordena: “Cuida de 
mim”. É terrível termos de assumir que, se não cuidamos bem dos pobres e ne-
cessitados, também não cuidamos bem de Deus! Mas é agora o tempo favorável! 
É agora o dia da salvação! É agora o tempo da enchente da Palavra de Deus, de 
que não devemos fugir, mas a que nos devemos expor. O nosso “eu” patronal e 
autorreferencial entrará em crise, e teremos de mudar comportamentos. Acolher 
e responder deve ser o nosso alimento. O Deus que vem não vem mudar as situ-
ações. Vem mudar os corações. E são os nossos corações mudados que podem 
mudar as situações. O Advento é tempo de mudança e de esperança. Celebrar o 
Advento é deixar entrar em nós esta torrente de Bondade, esta Saudação, es-
te Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, este “Cuida de mim”. E responder “Bom-
Dia!”, e responder que “Sim”. 
6. Sim, porque a resposta de Deus hoje somos nós. «Desci a fim de libertar o 
meu povo da mão dos egípcios…», diz Deus a Moisés, mas pega logo em Moisés 
pela mão, e diz-lhe: «E agora vai; Eu te envio ao Faraó, e faz sair do Egito o meu 
povo» (Êxodo 3,8.10). Texto grandioso e emblemático. O Deus do Advento vem 
para o meio desta pandemia, pega na nossa mão, muda o nosso coração e envia-
nos a mudar a situação. Está aberta a oficina do Advento: enquanto uns se afadi-
gam na vacina, outros nos hospitais, outros nos lares, nas farmácias, na padaria, 
empenhemo-nos todos em encher este mundo de Paz, de Esperança e de “Bom-
Dia”, à imagem e sob a proteção maternal de Maria! 
 

Lisboa, 22 de novembro de 2020 
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Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência…  
 

 28 de Novembro, Sábado: 12h 

 29 de Novembro, Domingo: 9h e 11h 

 30 de Novembro, Segunda: 19h 

 1 de Dezembro, Terça: 19h - não presencial, apenas online 

 2 a 4 de Dezembro: 19h 

 5 de Dezembro, Sábado: 12h 

 6 de Dezembro, Domingo: 9h e 11h 

 7 de Dezembro, Segunda: 19h 

 8 de Dezembro, Terça: 9h e 11h 

 9 a 11 de Dezembro: 19h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

 Calendário Paroquial Dia  

Ordenações, 15h30 29 Novembro Domingo 

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 
Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  

LEITURAS              29 - DOMINGO I DO ADVENTO 

Is. 63, 16-17. 19b; 64, 2b-7   /  Sal. 79 (80)  /  1 Cor. 1, 3-9  /  Mt. 13, 33-3  /  Semana I do Saltério  

 

6 - DOMINGO II DO ADVENTO 
Is. 40, 1-5. 9-11   /  Sal. 84 (85)  /  2 Pedro 3, 8-14  /  Mc. 1, 1-8  /  Semana II do Saltério  

Sal. 18A 

Sal. 71 (72) 

Sal. 22 (23) 
Sal. 117 (118) 

Sal. 26 (27) 

Sal. 146 (147) 

Mt. 4, 18-22 

Lc. 10, 21-24 

Mt. 15, 29-37 
Mt. 7, 21. 24-27 

Mt. 9, 27-31 

Mt. 9, 35—10, 6-8 

Rom. 10, 9-18 

Is. 11, 1-10 

Is. 25, 6-10a 
Is. 26, 1-6 

Is. 29, 17-24 

Is. 30, 19-21 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 
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https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

