
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - I Domingo do Advento – 28 de Novembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 33.14-16.  
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Tessalonicenses 3.12-4.2. 
Evangelho – São Lucas 21.25-28;34-36: 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas 
e, na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os 
homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças 
celestes serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande 
poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a 
cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que 
os vossos corações se tornem pesados pela devassidão, a embriaguês e as preocupações da 
vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele sobrevirá 
sobre todos os que habitam a terra inteira. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para 
terdes a força de vos livrar de tudo o que vai acontecer e poderdes estar firmes na presença 
do Filho do homem». 
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A Bíblia____________________________________________ 
742. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, além de São Paulo, quem mais entrou na 
sinagoga de Icónio e falou a judeus e gregos? 
SOLUÇÕES: - 741. Silo (Jz 21,19). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

 
I Domingo do Advento 

 
Entrada 

Maranatha, vinde Senhor Jesus 

SR.452/CAC.40  

 

Apresentação dos Dons 

Descei, Senhor Jesus – NCT.52 

 

Comunhão 

Senhor, descei a nós – CEC.I.33 

 

Depois da Comunhão 

Mostrai-nos o vosso amor  

SR.184  

 

Final 

No fim dos tempos – CEC.I.35 

Cartório Paroquial: 

 Terça-feira a Sábado: 
    das 17h. às 19h. 
 

Atendimento do Pároco: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 17h. às 18h. 
 

Confissões: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 18h. às 18.30h. 
 

Missas: 

 Terça a Sexta-feira, às 18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

81. Embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que 
não se explica cabalmente pela evolução doutros sistemas abertos. Cada um de nós tem em 
si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. 
A capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística 
e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico 
e biológico. A novidade qualitativa, implicada no aparecimento dum ser pessoal dentro do 
universo material, pressupõe uma acção directa de Deus, uma chamada peculiar à vida e à 
relação de um Tu com outro tu. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano 
como sujeito, que nunca pode ser reduzido à categoria de objecto. 
82. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devam ser considerados como 
meros objectos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma 
visão da natureza unicamente como objecto de lucro e interesse, isso comporta graves 
consequências também para a sociedade. A visão que consolida o arbítrio do mais forte 
favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, 
porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais 
poder: o vencedor leva tudo. O ideal de harmonia, justiça, fraternidade e paz que Jesus 
propõe situa-se nos antípodas de tal modelo, como Ele mesmo Se expressou ao compará-lo 
com os poderes do seu tempo: «Sabeis que os chefes das nações as governam como seus 
senhores, e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós. Pelo 
contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo» (Mt 20, 25-26). 

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 21 de Novembro, Jornada Mundial da Juventude; em Queluz, Jornada Vicarial 
da Juventude. 

 Sexta-feira, 26, às 21.30h., Vigília de Oração pelos novos diáconos na igreja paroquial de 
Alfornelos. 

 Domingo, 28, na missa das 11h., Festa da Palavra da Catequese; às 15.30h., no Mosteiro 
dos Jerónimos, ordenações de diáconos. 



Solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo 

1ª Leitura - Livro do Profeta Danie17,13-1  

"O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído."  

 
2ª Leitura - Livro do Apocalipse 1,5-8  

"Eu sou o Alfa e o Ómega"  

 
Evangelho – São João 18,33b-37  

"Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz."  

Celebramos, neste último domingo do ano litúrgico, a Solenidade de Jesus Cristo, Rei e 

Senhor do Universo. 

A Palavra de Deus convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus, cuja missão é dar 

testemunho da verdade para bem de todos nós. Compete a cada um fazer crescer o Reino de 

Deus no mais íntimo de nós mesmos. 

A primeira leitura – do profeta Daniel - anuncia a intervenção de Deus no mundo 

enviando o seu Filho e testemunhando desta forma a sua realeza. Jesus é apelidado pelo profeta 

de “Filho do homem”, para trazer a todos a paz e a tranquilidade.  

Do Livro do Apocalipse, a segunda leitura oferece-nos Jesus como o Alfa e o Ómega, o 

mesmo é dizer, o princípio e o fim de todas as coisas. Na sua majestade, convocará um reino de 

paz como Rei e Sacerdote diante de Deus e do seu povo.  

O Evangelho apresenta-nos Jesus, no Sinédrio, assumindo a condição de Rei  

perante Pilatos. No entanto, a missão de Jesus não se baseia na ambição, nem no poder, mas tão 

somente no amor aos outros, no perdão dos pecados e no dom da vida.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Senhor Jesus, Tu és Aquele a Quem foi entregue pelo Pai o poder, a honra e 
a realeza, mas tal não significa o distanciamento dos homens, da sua condição tantas vezes 
atingida pela miséria material e espiritual. Faz-nos caminhar juntos na esperança de uma 
nova terra em que a justiça de Deus seja a justiça dos homens.  
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, Tu estás presente em tudo, és de ontem, de hoje e de amanhã. 
Tu és a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir as tuas constantes vindas no 
decurso da história de cada dia e de cada hora do mundo, no irmão que precisa da nossa 
ajuda e carinho, em todos os que sofrem, esperam e Te procuram.  
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, estamos tão felizes por Te celebrarmos como o Príncipe 
da Paz, o Rei da Glória, o Mestre de todos os tempos e da história dos homens. Tu és para 
nós o centro da humanidade. Agora, porém, pela comunhão eucarística, podemos falar de 
coração a coração: nós Te amamos sobretudo porque censuraste os Apóstolos tentados a 
recorrer à força contra os samaritanos, quando Te apresentaste a Jerusalém montado num 
pobre jumento, quando lavaste os pés aos teus discípulos. A tua realeza, Senhor Jesus, é 
paz e ternura.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


