
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - IV Domingo do Advento – 22   de Dezembro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 7,10-14. 

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 1,1-7. 

Evangelho – São Mateus1,18-24: 
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de 
terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu 
esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele 
assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: "José, 
filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará 
o povo dos seus pecados". Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara 
por meio do Profeta, que diz: "A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será  
chamado 'Emanuel', que quer dizer 'Deus connosco'". Quando despertou do sono, José fez 
como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu-a como sua esposa.. 
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A Bíblia____________________________________________ 
652. Em qual das Cartas de São Pedro, este cita São Paulo sobre a virtude da paciência? 
SOLUÇÃO – 651. Jumentinho  (Zac 9, 10). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

 

 

Entrada 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos  

NCT.431 

 

Apresentação dos Dons 

Abre, claro céu – HL.36 
 

Comunhão 
O pão que comemos – CPD.337 

O trigo que Deus semeou - CT.751 

 

Depois da Comunhão 

Eis que uma virgem – CEC.I.24 

  

Final 

No fim dos tempos - CEC.I.35 

Alegrai-vos, ó Virgem Maria  

CDP.45 

 
 

 

Entrada 

Ergue os teus olhos – CEC.I.58 

 

Apresentação dos Dons 

 Noite de paz – CT.288 
 

Comunhão 
Deus enviou ao mundo – CEC.I.53 

 

Depois da Comunhão 

Ó admirável noite – CEC.I.44  
  

Adoração do Menino 
Cristãos, alegria – NCT.680 

Ah! Vinde todos – CT.267 

Alegrem-se os Céus – NCT.80 

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

Neste contexto, São Gregório alude a São Paulo que foi arrebatado para as alturas até aos 
maiores mistérios de Deus e precisamente desta forma, quando desce, é capaz de fazer-se 
tudo para todos (cf. 2 Cor 12, 2-4; 1 Cor 9, 22). Além disso, indica o exemplo de Moisés 
que repetidamente entra na tenda sagrada, permanecendo em diálogo com Deus para poder 
assim, a partir de Deus, estar à disposição do seu povo. «Dentro [da tenda] arrebatado até às 
alturas mediante a contemplação, fora [da tenda] deixa-se encalçar pelo peso dos que  
sofrem».  
8. Encontramos, assim, uma primeira resposta, ainda bastante genérica, para as duas  
questões atrás expostas: no fundo, o «amor» é uma única realidade, embora com distintas 
dimensões; caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. Mas, quando as duas 
dimensões se separam completamente uma da outra, surge uma caricatura ou, de qualquer 
modo, uma forma redutiva do amor. E vimos sinteticamente também que a fé bíblica não 
constrói um mundo paralelo ou um mundo contraposto àquele fenómeno humano originário 
que é o amor, mas aceita o homem por inteiro intervindo na sua busca de amor para  
purificá-la, desvendando-lhe ao mesmo tempo novas dimensões. Esta novidade da fé bíblica 
manifesta-se sobretudo em dois pontos que merecem ser sublinhados: a imagem de Deus e a 
imagem do homem. 
9. Antes de mais nada, temos a nova imagem de Deus. Nas culturas que circundam o  
mundo da Bíblia, a imagem de deus e dos deuses permanece, tudo somado, pouco clara e 
em si mesma contraditória. No itinerário da fé bíblica, ao invés, vai-se tornando cada vez 
mais claro e unívoco aquilo que a oração fundamental de Israel, o Shema, resume nestas 
palavras: «Escuta, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor!» (Dt 6, 4). Existe um 
único Deus, que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os  
homens.  

A Comunidade______________________________________ 
  Terça-feira, 17 de Dezembro, aniversário natalício do Papa Francisco. 

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



III Domingo do Advento 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 35,l-6ª.10  

"Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a recompensa."  

 
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola de São Tiago 5,7-10  

"Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima."  

 
Evangelho –  São Mateus 11,2-11  

"Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho."  

Celebramos o Terceiro Domingo do Advento, o chamado “Domingo da Alegria” devido à 

proximidade do nascimento do Salvador.  

A liturgia da Palavra recorda que Deus está sempre próximo de nós, para nos libertar da nossa 

condição de pecadores e, como cristãos, para mantermos viva a esperança, pois a salvação não 

tardará a chegar.  

A primeira leitura – do Livro do profeta Isaías - refere que a vinda do Senhor está próxima e 

que devemos estar preparados para recebê-Lo na alegria. Ele, o Messias, será o portador de tudo 

o que fará o homem plenamente feliz, libertando-o de todos os sofrimentos e indignidades.  

Na segunda leitura – da Carta de São Tiago -, somos convidados a aguardar o Senhor com fé e 

a manter viva a esperança. Devemos confiar no Senhor com determinação e paciência,  

perseverantes como os profetas de Deus e no amor para com o povo por meio de apelos  

reconfortantes.  

O Evangelho apresenta-nos João Baptista como o arauto do Messias que está a chegar. Cristo 

responde aos enviados de João realçando os factos, os milagres que comprovam a sua Palavra. O 

seu louvor a João Baptista dá a entender o fim do ciclo dos profetas na história da salvação. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Deus nosso Salvador, gritamos a nossa alegria e exultamos, porque 
vens até nós, como outrora, quando pelos profetas anunciaste ao teu povo exilado o 
fim da provação e o regresso do cativeiro. Nós Te pedimos pelos infelizes e  
desencorajados: fortifica as mãos cansadas, torna firmes os joelhos dobrados, ilumina 
os seus rostos.  

 
2.ª Leitura – Nós Te bendizemos pela tua paciência: como o agricultor, Tu  
preparaste a terra e lançaste a semente da Boa Nova. Nós Te pedimos pelas nossas 
comunidades: que o teu Espírito nos livre de nos lamentarmos uns contra os outros, 
que Ele nos fortaleça na concórdia e nos guie na preparação de uma nova terra.  

 
Evangelho – Senhor, nós Te damos graças com João Baptista, por quem preparaste o 
caminho para o teu Filho e manifestaste o cumprimento das Escrituras. Nós Te  
suplicamos por aqueles cuja vista está obscurecida, os passos incertos, a vida  
envenenada, como novos leprosos ao longo dos nossos caminhos. Que o teu Espírito 
nos inspire as palavras e os gestos capazes de os abrir à tua presença. Que o 
testemunho de João encoraje o nosso próprio testemunho. Que a alegria de viver perto 
de Ti nos faça ultrapassar todos os obstáculos para caminhar à tua luz, hoje e sempre.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


