
ADVENTO 

Tempo de Esperança 

O Advento é tempo próprio para 
anunciar com firmeza a esperan-
ça que celebraremos como uma 
realidade fundada sobre o Amor 
de Deus, que decide montar a 
sua tenda no meio de nós. É 
Cristo a “novidade” capaz de res-
ponder às esperanças mais pro-
fundas dos homens.  

Por isso, eis umas propostas 
para “manter viva a esperan-
ça”. 

 Lectio divina, em vários lugares 
da paróquia e nas famílias. 

 Oração das Laudes, às 6h30 
na igreja de Santo António, 
animadas pelo Caminho Neo-
catecumenal. 

 Missa da Catequese (para 
crianças e pais) às 10h30 nos 
domingos do Advento, na igre-
ja de Santo António 

 SUBSÍDIOS:   

  - Rezar no Advento (Edições 
Salesianas) para meditar e rezar  
no dia a dia (1,50 Euros) 

 - Itinerário Espiritual de Advento 
(subsidio Diocesano para a Lectio 
Divina no Advento) (1,00 Euro) 

Vida da comunidade 

Domingo 
4 Dezembro  

2º Domingo do Advento 
Às 10h30, em Santo António: Missa da 
catequese. 

Terça 
6 Dezembro  

Às 21h15, na Carapinheira: Cateque-
se de adultos. 

 
Quarta 

7 Dezembro 
 
 
  

Lectio Divina: Em Santo António às  
16h00; no Dianteiro às 21h00; em 
casa de Isabel - Augusto às 21h15.  
 

Às  21h15, em Santo António: Cate-
quese para o Crisma (jov. e adultos)   
Às 21h15, no Tovim e Santo António: 
Catequese de adultos. 
Às 21h15. no Mosteiro de Celas: 
CONCERTO DE NATAL  do Coro 
CDCR dos CTT. 

Quinta 
8 Dezembro  

Imaculada Conceição 
Horário Missas dominicais 
Às 13h00: Batismos em Santo António 

Sexta 
9 Dezembro 

Às 21h15, na Rocha Nova: Catequese 
de adultos. 

Sábado 
10 Dezembro 

Horário normal de catequese 
Às  16h00, em Santo António: Cele-
bração de abertura do 90º aniversá-
rio do Agrupamento CIX/CNE 
(escuteiros) 

 

Domingo 
11 Dezembro  

3º Domingo do Advento 
Às 10h30, em Santo António: Missa da 
catequese.  
Às 16h00: CONCERTO DE NATAL do 
Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal 
HUC; Rancho Folclórico da Ribeira de 
Celavisa; Grupo de recolhas tradicio-
nais Modas Antigas Beira Baixa; Grupo 
Folclórico Os Camponeses de Vila 
Nova de Cernache.  

 

BERÇO…  DA SOLIDARIEDADE 

 
 

Propomos para cada Domingo do Advento trazer à 
igreja (berço) alimentos de longa duração e outros 
produtos, pontualmente indicados. 
 

Para o 3º Domingo, trazer: Enlatados 
(salsichas, atum, ets.)  

PICA-PAU 

 

“As pessoas 

mais felizes 

não são 

necessaria-

mente  

aquelas que 

possuem  

tudo o que há 

de melhor ,  

mas aquelas 

que sabem 

tirar o melhor 

do pouco que 

têm”. 

 

(Khalil Gibran) 
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SABER  
ACOLHER 

Arturo Paoli, irmãozinho de 
Jesus na senda do Beato Car-
los de Foucauld, num interes-
sante livro, cujo título é: «A 
força da ligeireza», escreve: 

“Deus não é objeto de con-
quista, mas de acolhimento. 
Deus chega até nós quando 
criamos espaço para o aco-
lher.  Na verdade, Deus preci-
sa do homem não tanto para 
realizar alguma coisa, quanto para lhe transmitir uma 
coisa: a sua ternura.  

Precisa do vazio do homem, do nada do homem, dos 
limites do homem, da sua fragilidade para que, desta 
forma, o homem possa acolher esta ternura misericor-
diosa, esta força de amor que nos transforma, que nos 
liberta. 

Quando alguém não se sente amado, mesmo que 
possua toda a terra, não tem nada: não é possível 
encher o vazio do coração com o nada”. 

O tempo do Advento é tempo de esvaziar para aco-
lher, acolher o amor e a ternura do Deus que vem ao 
nosso encontro, como afirma o Salmo: «Tu abres a 
tua mão e sacias cada ser do que é bom» (Sl 104,28). 

«Preparai o caminho do Senhor», é o grito de João 
Batista, que não perdeu a sua atualidade. Deus está 
sempre a vir até nós. Podemos, de novo, encontrar-
nos com ele. O que primeiro necessitamos é de nos 
encontrarmos connosco mesmos, com mais profundi-
dade e sinceridade. 



Palavra do Senhor 
2º Domingo do Advento / A 

Is  11, 1-10  Sal. 71 (72) 

Rm 15, 4-9  Mt 3, 1– 12 

IMACULADA  
CONCEIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Salvé, esposa sempre Virgem! 

Salvé, flor da incorruptibilidade; 
salvé, coroa da castidade, salvé, 
reveladora da vida dos anjos. 

Salvé, árvore dos excelentes fru-
tos de que se nutrem os fieis; sal-
vé, ramagem frondosa que dá 
sombra e frescura aos peregrinos. 

Salvé, tu que trouxeste no seio o 
guia dos errantes; salvé, tu que 
geraste o redentor dos escravos. 

Salvé, intercessora junto do justo 
Juíz; salvé, perdão de todos os 
pecadores. 

Salvé, túnica que revestes os que 
andam sem esperança; salvé, 
amor que sacia qualquer desejo. 

Salvé, raio de sol espiritual; salve, 
reflexo da luz sem ocaso. 

Salvé, arco-íris que iluminas as 
almas; salvé relâmpago que ater-
rorizas os inimigos. 

Salvé, tu que fazes aparecer o 
astro fulgurante; salvé, tu que 
fazes brotar rios de água. 

Salvé, tu que representas a pisci-
na simbólica; salvé, tu que tiras as 
manchas do pecado. 

Salvé, banho que purificas a 
consciência; salvé, taças que der-
ramas alegria. 

Salvé, perfume da fragrância de 
Cristo; salvé, vida do banquete 
místico. 

Salvé, esposa sempre Virgem!  

(Hino Akatistos) 

A liturgia deste domingo convida-nos a des-
pir esses valores efémeros e egoístas a 
que, às vezes, damos uma importância 
excessiva e a realizar uma revolução da 
nossa mentalidade, de forma a que os valo-
res fundamentais que marcam a nossa vida 
sejam os valores do “Reino”. 

Na primeira leitura, o profeta Isaías apre-
senta um enviado de Javé, da descendência 
de David, sobre quem repousa a plenitude 
do Espírito de Deus; a sua missão será 
construir um reino de justiça e de paz sem 
fim, de onde estarão definitivamente bani-
das as divisões, as desarmonias, os confli-
tos. 

No Evangelho, João Baptista anuncia que 
a concretização desse “Reino” está muito 
próxima… Mas, para que o “Reino” se torne 
realidade viva no mundo, João convida os 
seus contemporâneos a mudar a mentalida-
de, os valores, as atitudes, a fim de que nas 
suas vidas haja lugar para essa proposta 
que está para chegar… “Aquele que 
vem” (Jesus) vai propor aos homens um 
batismo “no Espírito Santo e no fogo” que 
os tornará “filhos de Deus” e capazes de 
viver na dinâmica do “Reino”. 

A segunda leitura dirige-se àqueles que 
receberam de Jesus a proposta do “Reino”: 
sendo o rosto visível de Cristo no meio dos 
homens, eles devem dar testemunho de 
união, de amor, de partilha, de harmonia 
entre si, acolhendo e ajudando os irmãos 
mais débeis, a exemplo de Jesus. 

(Dehonianos.org) 

Festa da  

Imaculada Conceição:  

VISÃO DE PARAÍSO 

“Imaculada significa ordem e 
beleza. Ordem da natureza, ele-
vada pela graça acabada de sair 
das mãos do Criador e, portanto, 
dócil à sua vontade e aos seus 
desejos; beleza, que brota desta 
ordem e constitui a sua coroa 
luminosa. 

Também para nós tudo começa 
por aqui: da contemplação desta 
obra-prima do Senhor, cheia de 
serenidade e de luz, ganha-se 
força para subir até aos graus 
mais altos da perfeição de cada 
pessoa, das famílias, das insti-
tuições e da própria Igreja. 

Cada qual deve apontar para a 
conquista da sua própria ordem 
interior, da verdadeira beleza 
sobrenatural; então as qualida-
des de cada um irão refletir-se e 
reproduzir-se num horizonte 
cada vez mais vasto, para a ale-
gria e felicidade da grande famí-
lia dos crentes”. 

(S. João XXIII, Papa) 

As figuras do Advento: 

JOÃO BAPTISTA 
No ano 27 d.C., aparece no horizonte reli-
gioso da Palestina um profeta original e 
independente que tem um forte impacto no 
povo. O seu nome é João. As primeiras 
gerações cristãs sempre o viram como um 
homem que preparou o caminho de Jesus. 

Há algo de novo e surpreendente neste 
profeta. Não prega em Jerusalém, como 
Isaías e outros profetas: vive afastado da 
elite do templo. Também não é um profeta 
de corte: move-se longe do palácio do rei 
Antipas. Dele se diz que é “uma voz que 
clama no deserto”, um lugar onde não 
pode facilmente ser controlado por nenhum 
poder. 

Ao deserto não chegam os decretos de 
Roma nem as ordens do rei Antipas. Não 
se escuta ali o bulício do templo. Também 
não se ouvem as discussões dos mestres 
da lei. Pelo contrário, pode escutar-se 
Deus no silêncio e na solidão. É o melhor 
lugar para iniciar o diálogo com Deus, pre-
parando o caminho a Jesus. 

Esta é precisamente a mensagem de João: 
«Preparai o caminho do Senhor, aplanai as 
suas veredas». Este caminho do Senhor 
não são as calçadas romanas, nem os 
caminhos que levam ao templo. Há que 
abrir caminhos novos para Deus que vem.  
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