
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - III Domingo do Advento – 15 de Dezembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 35,1-6ª-10.  
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta de São Tiago 5,7-10. 
Evangelho – São Mateus 11,2-11: Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das 
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: "És Tu Aquele que há-de vir ou 
devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: "Ide contar a João o que vedes e ouvis: os 
cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos 
ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de escândalo". Quando os mensageiros partiram, Jesus começou 
a falar de João às multidões: "Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? 
Então que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam 
roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? 
Eu vo-lo digo - e mais que profeta. É dele que está escrito: 'Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, para te preparar o caminho'. Em verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, 
não apareceu ninguém maior do que João Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é 
maior do que ele". 
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A Bíblia____________________________________________ 
651. Segundo o Livro do profeta Zacarias, em que meio de transporte viria o Messias? 
SOLUÇÃO – 650. Esaú e Jacob (Heb 11,20). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

III Domingo do Advento 

 
Entrada 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos  

NCT.431 

 

Apresentação dos Dons 

Excelso criador – CEC.I.38/NCT.52 

 

Comunhão 

Este é aquele – CEC.I.78 

 

Depois da Comunhão 

O Senhor abençoará – SR.38 

  

Final 

O Espírito do Senhor está sobre 

Mim – NCT.397/CPD.328 

A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

Na realidade, eros e agape — amor ascendente e amor descendente — nunca se deixam separar 
completamente um do outro. Quanto mais os dois encontrarem a justa unidade, embora em 
distintas dimensões, na única realidade do amor, tanto mais se realiza a verdadeira natureza do 
amor em geral. Embora o eros seja inicialmente sobretudo ambicioso, ascendente — fascinação 
pela grande promessa de felicidade — depois, à medida que se aproxima do outro, far-se-á 
cada vez menos perguntas sobre si próprio, procurará sempre mais a felicidade do outro, 
preocupar-se-á cada vez mais dele, doar-se-á e desejará «existir para» o outro. Assim se insere 
nele o momento da agape; caso contrário, o eros decai e perde mesmo a sua própria natureza. 
Por outro lado, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, 
descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, 
deve ele mesmo recebê-lo em dom. Certamente, o homem pode — como nos diz o Senhor — 
tornar-se uma fonte donde correm rios de água viva; mas, para se tornar semelhante fonte, deve 
ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária que é Jesus Cristo, de cujo 
coração trespassado brota o amor de Deus. Os Padres viram simbolizada de várias maneiras, na 
narração da escada de Jacob, esta conexão indivisível entre subida e descida, entre o eros que 
procura Deus e a agape que transmite o dom recebido. Naquele texto bíblico refere-se que o 
patriarca Jacob num sonho viu, assente na pedra que lhe servia de travesseiro, uma escada que 
chegava até ao céu, pela qual subiam e desciam os anjos de Deus. Particularmente interessante 
é a interpretação que dá o Papa Gregório Magno desta visão, na sua Regra pastoral. O bom 
pastor — diz ele — deve estar radicado na contemplação. De facto, só assim lhe será possível 
acolher de tal modo no seu íntimo as necessidades dos outros, que estas se tornem suas. 

A Comunidade______________________________________ 
  Quarta-feira, 11 de Dezembro, às 9.30h. (e não às 19h.), Eucaristia. 

  Sexta-feira, 13, às 21h., vigília do Advento promovida pelos grupos de jovens. 

  Sábado, às 14.30h., festa de Natal da Universidade Sénior; fim do primeiro trimestre da 
catequese paroquial com convívio de Natal: às 14.30h., actividades organizadas pelos 
escuteiros, Eucaristia e lanche.  

  Quarta-feira, 18, dia da reconciliação: às 9.30h., Eucaristia; confissões das 10h. às 11h.; a 
partir das 15h. com três sacerdotes. 



Solenidade da Imaculada Conceição 

1ª Leitura - Profeta - Livro do Génesis 3,9-15.20  
 “O homem deu à mulher o nome de “Eva”, porque ela foi a mãe de 
todos os viventes” 

 
2ª Leitura – Apóstolo - Carta aos Romanos 15, 4-9  

“Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para 
glória de Deus.” 

 
Evangelho –  Lucas 1,26-38  

“Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra” 

Neste segundo Domingo do Advento associamos a celebração da Solenidade da Imaculada 

Conceição, a invocação da Virgem Maria como padroeira de Portugal. 

A liturgia da Palavra refere a condição do homem pecador segundo o Livro do Génesis: o 

pecado nasce da fraqueza do homem e da mulher, representados respectivamente pelas figuras de 

Adão e Eva. 

A segunda leitura, que faz parte da liturgia do segundo Domingo do Advento, começa por 

valorizar a importância da Palavra de Deus. Depois, o Apóstolo enumera algumas virtudes que 

favorecem o acolhimento do próximo para glória de Deus. 

A leitura do evangelho recorda-nos, mais uma vez, a disponibilidade total da jovem de 

Nazaré para cumprir a vontade do Senhor anunciada pelo Anjo Gabriel, tornando-se assim a mãe 

de Deus. A missão a que foi chamada dominou toda a sua vida como serva de Deus.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor nosso Deus, Tu não quiseste abandonar o homem à sua sorte. O 
pecado está muitas vezes no coração de cada um. O mal da humanidade foi vencida 
naquela que tornaste mãe do teu filho e nosso irmão. Não nos abandonas em cada 
circunstância da vida em que se põe à prova a fidelidade dos teus filhos.  

 
2.ª Leitura – Nós Te louvamos, Senhor nosso Deus, pelo tempo da salvação que nos 
foi reservado por Ti desde sempre. Nós Te louvamos porque nos acolheste como 
irmão. Nós Te louvamos pela tua paciência e pela tua consolação tão reconfortante, 
Por Ti, todos louvaram o Deus Supremo, mesmo os gentios.  

 
Evangelho – Senhor nosso Deus, nós Te louvamos unidos ao louvor de tua mãe, 
Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Grandes e admiráveis são todas as tuas 
obras. Mas hoje nós Te louvamos pela maior obra que realizaste numa criatura 
humana: a libertação de qualquer mancha de pecado de Maria, tua e nossa mãe. 
Neste tempo litúrgico do teu Advento, faz nossa a sua humildade; faz nossa a sua 
entrega à vocação a que a chamaste; faz nossa a sua disponibilidade para que 
realizasses o que foi da tua vontade. Não nos deixes sem a tua protecção: a cada um 
de nós e ao povo que fez da tua mãe a sua padroeira.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


