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6 DEZEMBRO 2020 – N.º 720

A Palavra _________________________________________
Ano B - III Domingo do Advento – 13 de Dezembro
Primeira Leitura – Livro de Isaías 61.1-2ª;10-11.
Segunda Leitura – 1.ª Carta aos Tessalonicenses 5.16-24.
Evangelho – São João 1.6-8;19-28:
«Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para
dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz,
mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus
lhe enviaram, de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és tu?».
Ele confessou a verdade e não negou; ele confessou: «Eu não sou o Messias». Eles
perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. «És o
Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem és tu? Para podermos dar
uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou
a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o profeta
Isaías». Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: «Então, porque baptizas,
se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na
água, mas no meio de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de
mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se passou
em Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar.»

A Comunidade______________________________________
 Terça-feira, 8 de Dezembro, às 11h., Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição.
 Sábado, 12, às 11h., formação de catecúmenos adolescentes.

A Bíblia____________________________________________
692. Segundo nos revela a Carta de São Judas, qual o grau de parentesco que existia entre
este e Tiago?
SOLUÇÃO – 691. Oito dias (1Mac 4,56).

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco
Isto é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso
intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. E
incidiu também a prática crescente de mudar a utilização do solo, principalmente o
desflorestamento para finalidade agrícola.
24. Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso que
agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais
como a água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes e provocará
a extinção de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos
glaciares a grande altitude ameaça com uma libertação, de alto risco, de gás metano, e a
decomposição da matéria orgânica congelada poderia acentuar ainda mais a emissão de
dióxido de carbono. Entretanto a perda das florestas tropicais piora a situação, pois estas
ajudam a mitigar a mudança climática. A poluição produzida pelo dióxido de carbono
aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência
actual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e
duma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos
nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade, se
se considera que um quarto da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele, e
a maior parte das megacidades estão situadas em áreas costeiras.

II Domingo do Advento
1ª Leitura – Profeta - Livro de Isaías 40,1-5.9-11
"O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará."
2ª Leitura – Apóstolo - Segunda Epístola de São Pedro 3,8-14
"O dia do Senhor virá como um ladrão."
Evangelho – São Marcos 1,1-8
"Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo."

Celebramos o Segundo Domingo do Advento.
A liturgia da Palavra repete o apelo à conversão no quadro do diálogo entre o homem e
Deus. Tal, porém, só acontecerá quando o homem se mostrar disponível e de coração aberto aos
valores que o Senhor lhe propõe.
Na primeira leitura - do Livro de Isaías -, é garantido ao Povo exilado que Deus
está sempre presente e que será Ele que o conduzirá em direcção à terra da liberdade e da paz.
Em troca, esse Povo deverá enfrentar todos os desafios no sentido da sua mudança de vida.

Da Segunda Epístola de São Pedro, a leitura seguinte remete para a última vinda de Jesus.
Todos nós somos convidados a permanecer vigilantes, sendo fiéis aos seus ensinamentos. É nossa
missão viver na expectativa de um dia nos encontrarmos definitivamente com Deus.
O Evangelho de São Marcos louva a missão de João Baptista, aquele que veio ao mundo
para preparar o caminho do Messias. De acordo com aquele que se tornou o precursor de Jesus,
devemos converter a nossa mente e o nosso espírito para O acolher em nossos corações, num
projecto consciente de mudança de vida.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Deus, a nossa grande consolação radica-se em garantires
antecipadamente o teu perdão. A verdade, porém, é que nos apontas um caminho a
percorrer, para provar a nossa fidelidade, a nossa exigência de vida. Mas Tu és o nosso
Bom Pastor que nos conduzes ao ditoso descanso, à paz dos nossos corações.
2.ª Leitura – Senhor Deus, Tu estás tão distante e tão perto: pelo tempo que para Ti
não conta e pela paciência que usas para com todos nós. Faz-nos vigilantes durante o
breve tempo da nossa vida e conforma a nossa vontade, os nossos projectos, ao que Tu
de nós esperas, todos os dias e no momento decisivo da partida.
Evangelho – Senhor Deus, a figura de João Baptista ergue-se diante de todos nós
como um testemunho de rigor e de exigência de vida. Por isso, ele consegue despertarnos da inconsciência dos sonhos mundanos em que nos deixamos envolver. Como ele,
faz-nos conscientes do que Tu nos inspiras; como ele, cobre-nos da sua humildade
geradora de esperança; como ele, torna-nos sensíveis ao pecado e à necessidade da
conversão; como ele, fiquemos convictos de que devemos ser teus mensageiros, no
testemunho da fé esclarecida que nos compromete e na vivência da caridade para com
os pobres.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

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.

Leitura Orante

Lectio
Divina

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.

TPC: TEMPO PARA CRISTO

CATEQUESE

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mc 1, 1-8.
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em
falta:

J  Ã  C O N V I DA A S P E S S OA S À C  N V E R  Ã O :
E S T Á PA R A C H E G A R J  S U S !
Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima.

Por vezes, as discórdias, a tristeza e a inveja
transformam o nosso coração num caminho cheio de
buracos e de pedras.

O Advento é um tempo de
transformação, durante o qual podemos
preparar o nosso coração para acolher
Jesus. Vamo-nos preparar para este
momento e fazer do nosso coração
uma estra a direito sem obstáculos,
por onde Jesus possa caminhar para vir
ao nosso encontro!

Nos espaços em branco sobre a
estrada, escreve o que pensas fazer
para preparares o teu coração para
receber Jesus.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO
O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa, em parceria com o Departamento da
Pastoral da Família, lança a iniciativa Presépio Laudato Si’ através da qual propõe às
famílias uma caminhada para a vivência dos tempos de Advento e de Natal, com base
na Encíclica sobre o cuidado da casa comum.
Nesta semana vamos aprender a estar atentos à relação com a Terra.
O elemento do presépio é a NATUREZA.

Vídeo da Semana:

https://www.youtube.com/watch?v=HnfdOvxJ6sU

Palavra de Deus:
Leitura do Evangelho segundo São Marcos (Mc 1, 1-8) AQUI
O Evangelho apresenta-nos a figura de João Batista. Ele é uma das personagens do tempo do Advento. Qual
é, pois, a missão de João? De acordo com o nosso texto, a missão de João é ser o “mensageiro” que prepara
o caminho para o Messias, para Jesus.
Nesta semana somos também nós convidados a preparar mais um pouco do nosso presépio. Desta vez com
elementos da natureza, plantas, riachos, animais. Para isso precisamos de cuidar da natureza, nos pequenos
gestos do dia a dia. Como nos diz a Laudato Si “é preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais e
das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o
nosso sentimento de «estar em casa» dentro da cidade que nos envolve e une” (LS 151)

Pistas para diálogo à mesa:

 A importância de cuidarmos da natureza;
 O cuidado da natureza acontece no quotidiano das nossas vidas. O que é que já

fazemos? O que ainda podemos fazer?
 Falar dos desafios de viver na cidade e os desafios de viver em ambientes rurais
 Qual a pequena ação de conversão ecológica que podemos fazer em família?

Oração em Família
Junto ao Presépio

Após a refeição
Senhor Jesus,
Ajudai-nos a viver bem
e de forma justa cada dia da nossa vida,
acreditando que os nossos pequenos
gestos de cuidado,
de bondade, de responsabilidade,
são pequenas sementes
que fazem germinar o Bem
e assim preparamos o caminho
para Vos acolhermos nos nossos corações
Louvado sejais Senhor! Amén.

Senhor, nosso Pai, todos somos obra das
vossas mãos. Criastes o pequeno e o grande
e fazeis nascer o sol sobre bons e maus.

(acender a vela)

Iluminai a nossa casa e o nosso coração para
que, reconheçamos os dons imensos que a
natureza nos dá a cada dia e cuidando dela
prepararmo-nos para receber Jesus que foi
anunciado por João Batista como aquele que
batiza no Espírito Santo Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

Será que vais conseguir concretizar o desafio da semana?
(para saberes qual é o desafio, necessitas de ver o vídeo acima indicado)

