
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - II Domingo do Advento – 5 de Dezembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Báruc 5.1-9.  
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 1.4-6;8-11. 
Evangelho - São Lucas 3.1-6: 
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era 
governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da 
Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi 
dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a 
zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a remissão dos pecados, 
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e 
abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as 
veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’». 
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A Bíblia____________________________________________ 
743. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, de quem era a casa e em que rua de 
Damasco Ananias foi enviado por Deus para se encontrar com Saulo, mais tarde São Paulo? 
SOLUÇÕES: - 742. Barnabé (Act 14,1). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

 
II Domingo do Advento 

 
Entrada 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos 

NCT.431 

 

Apresentação dos Dons 

Vinde, vinde, ó desejado 

 CEC.I.34/CAC.26 

 

Comunhão 

Bendito sejas - AC 

 

Depois da Comunhão 

Abre, claro céu – HL.36 

 

Final 

Abri as portas – CEC.I.32 

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 

83. A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por 
Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento 
para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as 
outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós. Mas todas avançam, 
juntamente connosco e através de nós, para a meta comum, que é Deus, numa plenitude 
transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano, 
dotado de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir 
todas as criaturas ao seu Criador. 
84. O facto de insistir na afirmação de que o ser humano é imagem de Deus não deveria 
fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o 
universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O 
solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus 
desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal, e cada um 
de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no 
meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa 
praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria 
identidade. 
85. Deus escreveu um livro estupendo, «cujas letras são representadas pela multidão de 
criaturas presentes no universo». E justamente afirmaram os bispos do Canadá que nenhuma 
criatura fica fora desta manifestação de Deus: «Desde os panoramas mais amplos às formas 
de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se 
duma contínua revelação do divino».Os bispos do Japão, por sua vez, disseram algo muito 
sugestivo: «Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no 
amor de Deus e na esperança».. 

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

 Quarta-feira, 1 de Dezembro, às 15.30h., Conselho de Agrupamento dos Escuteiros. 

 Sábado, 4, às 17h., reunião de preparação de Baptismos para pais e padrinhos. 



I Domingo do Advento 

1ª Leitura - Jeremias 33,14-16  

"Naqueles dias farei germinar para David um rebento de justiça."  

 
2ª Leitura - Primeira Epístola aos Tessalonicenses 3,12-4,2  

"O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade."  

 
Evangelho – Lucas 21,25-28.34-36  

"Erguei-vos e levantai a cabeça,  porque a vossa libertação está próxima." 

Hoje damos início ao tempo litúrgico do Advento. Chegou o momento de nos 

prepararmos de forma atenta e vigilante para recebermos com alegria o Senhor que vem até 

nós.  

A primeira leitura – do profeta Jeremias - revela-nos que, desde sempre, Deus foi um 

Deus fiel que apela também à nossa fé. De acordo com esta promessa, Ele anuncia que 

enviará ao seu Povo um descendente de David, que para nós é Jesus Cristo.  

Na segunda leitura – da Carta aos Tessalonicenses - somos convidados a viver na 

caridade que leva à santidade até à vinda de Jesus. O caminho já percorrido não dispensa a 

perseverança nos bons propósitos a cumprir.  

Na leitura do Evangelho de São Lucas, o evangelista dominante neste novo ano 

litúrgico, é o próprio Jesus que anuncia que um mundo novo está próximo e, com Ele, 

chegará também para todos nós a esperança, libertação, em vigília, em oração e pela prática 

das boas obras. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Senhor nosso Deus, Tu não faltaste às tuas promessas para com o povo de 
Israel, a braços com os sofrimentos de um cativeiro em terras estranhas. Também nós 
acreditamos que queres a nossa felicidade: a libertação do cativeiro das nossas 
imperfeições, do nosso pecado. Nós acreditamos, em Ti, o Deus do Amor.  
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, é mais uma vez um dos teus apóstolos que nos recorda a 
nossa missão neste mundo: crescermos cada vez mais no amor de todos os nossos 
irmãos, crentes e descrentes. Este calor humano ultrapassa todas as fronteiras porque é 
fruto da santidade gerada pelo teu amor por todos os homens.  
 
Evangelho – Senhor Jesus, mais uma vez nos aconselhas a viver em vigilância 
permanente. Tu nos concedes o ânimo e o gosto de viver, ou seja, o gosto de amar 
guiados pelo teu Espírito. Este amor vem de Ti, ó Jesus, do teu e nosso Pai que está 
nos céus. Moras agora em cada um de nós e, por isso, queremos preparar-nos para a 
tua vinda no próximo Natal por meio da vivência, à luz da fé, deste tempo do Advento. 
Que a nossa alegria nos faça desejar o teu nascimento neste mundo, para o celebrar na 
fé, na esperança e na caridade.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


