
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - I Domingo do Advento – 29 de Novembro 

Primeira Leitura – Livro de Isaías, 63.16b-17, 19b; 64, 2b-7 

Segunda Leitura – 1ª Carta aos Coríntios, 1, 3-9 

Evangelho – São Marcos 13,33-36:  
«Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai, porque não 
sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem: ao deixar 
a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e 
mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o 
dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não se 
dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-
o a todos: Vigiai!» 
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A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco  

19. Depois dum tempo de confiança irracional no progresso e nas capacidades humanas, 
uma parte da sociedade está a entrar numa etapa de maior consciencialização. Nota-se uma 
crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e cresce 
uma sincera e sentida preocupação pelo que está a acontecer ao nosso planeta. Façamos 
uma resenha, certamente incompleta, das questões que hoje nos causam inquietação e já 
não se podem esconder debaixo do tapete. O objectivo não é recolher informações ou 
satisfazer a nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em 
sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e, assim, reconhecer a contribuição que 
cada um lhe pode dar. 
20. Existem formas de poluição que afectam diariamente as pessoas. A exposição aos 
poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente 
dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoecem, por exemplo, por 
causa da inalação de elevadas quantidades de fumo produzido pelos combustíveis 
utilizados para cozinhar ou aquecer-se. A isto vem juntar-se a poluição que afecta a todos, 
causada pelo transporte, pelos fumos da indústria, pelas descargas de substâncias que 
contribuem para a acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, insecticidas, 
fungicidas, pesticidas e agro-tóxicos em geral. Na realidade a tecnologia, que, ligada à 
finança, pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das 
múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes resolve um problema 
criando outros. 
21. Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os 
perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se anualmente centenas de milhões 
de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis: resíduos domésticos e 
comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, electrónicos e industriais, resíduos 
altamente tóxicos e radioactivos. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais 
num imenso depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com 
saudade as paisagens de outrora, que agora vêem submersas de lixo. Tanto os resíduos 
industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem 
produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes, 
que se verifica mesmo quando é baixo o nível de presença dum elemento tóxico num 
lugar. Muitas vezes só se adoptam medidas quando já se produziram efeitos irreversíveis 
na saúde das pessoas. 

A Bíblia____________________________________________ 
690. Segundo o Evangelho de São Mateus, o que é que foi comprado com o dinheiro 
obtido por Judas Iscariotes para trair Jesus? 
SOLUÇÃO – 689. Tabor e Hermon (Slm 88/89) 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

I Domingo do Advento 
 

Entrada 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos 

NCT.431 

 

Apresentação dos Dons 

Esperamos, Senhor  

SR.88/252 

  

Depois da Comunhão 

Excelso Criador 

CEC.I.38 

 

Final 

Senhor, descei a nós 

CEC.I.33 

Cartório Paroquial  

 De Terça a Sexta-feira:

 das 17 horas às 19 horas. 

Celebrações de Missas 

 Domingo: 9.30 horas e  

  11 horas.  

 Quarta e Quinta-feira:  

  18.30 horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta e Sexta-feira: 

 das 17 às 18.30 horas. 



Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

1ª Leitura – Profeta - Livro de Ezequiel 34,11-12.15-17 

"Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las."  
 

2ª Leitura – Apóstolo – Primeira Epístola aos Coríntios 15,20-26.28  

"Em Cristo serão todos restituídos à vida." 
 

Evangelho – São Mateus 25,31-46  

"Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes."  

Celebramos neste último domingo do ano litúrgico a Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Rei do Universo. 

Jesus veio ao mundo como um profeta que tem por missão proclamar o Reino de Deus – 

um Reino que não é deste mundo -, a grande novidade que torna possível ao homem a salvação 

desde sempre esperada.  

Do Livro de Ezequiel, o profeta do Velho Testamento utiliza a figura do Bom Pastor para 

nos apresentar Deus e estabelecer uma nova relação com os homens: por um lado, na autoridade 

com que conduz o seu Povo e, por outro, no propósito de a todos conduzir à felicidade eterna. 

Na segunda leitura - da Primeira Epístola aos Coríntios -, o apóstolo São Paulo relembra 

que o culminar da nossa caminhada enquanto cristãos é a participação no Reino de Deus. Tal 

implica uma vida em plenitude, consciente da missão a cumprir, para a qual Deus desde sempre 

interpelou a humanidade. 

O Evangelho de São Mateus retoma a imagem do pastor já apresentada na primeira leitura. 

Jesus questiona os seus discípulos relativamente à forma como seguiram os seus passos. Apenas 

têm lugar no Reino de Deus aqueles que, de facto, foram capazes de partilhar o amor com os 

irmãos mais desprotegidos. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, Tu és o Bom Pastor. Tantas vezes nos esquecemos do que és, 
porque estamos esmagados pelos nossos pecados e perdidos pelos caminhos deste 
mundo. Tu, como diz o profeta Ezequiel, procuras a ovelha perdida, curas a que estiver 
ferida e dás vigor à enfraquecida.  
 
2.ª Leitura – Que o teu Espírito, Senhor, nos faça entender que venceste a morte e por 
isso ressuscitaremos conTigo e tomaremos parte no teu reino de glória. Que todos os 
homens tomem consciência de que só em Ti a vida adquire um sentido, um ideal 
autêntico num só projecto em todas as tarefas deste mundo.  

 
Evangelho – Senhor, o essencial não é apenas louvar-Te com palavras, mas com actos 
concretos a favor dos nossos irmãos mais pobres e desfavorecidos. Ajuda-nos a 
entender que a recusa deste amor pelos pobres, peregrinos, presos, famintos, pelos que 
nem sequer têm roupa para se cobrir, significa negar-Te a Ti mesmo. Faz-nos ver que 
aqueles a quem saciamos da fome e da sede, que vestimos, que visitamos quando 
presos ou doentes, são o lugar privilegiado da tua presença. E também aquelas pessoas 
a quem falta um suplemento de alma para continuarem a viver segundo o teu Espírito.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


