
DOMINGO
Domingo I do Advento

Is 2, 1-5
Rom 13, 11-14

Mt 24, 37-44
SEGUNDA

Is 4, 2-6; Mt 8, 5-11
TERÇA

S. Francisco Xavier, presbítero, 
Padroeiro das Missões

Is 11, 1-10
Lc 10, 21-24

QUARTA
S. João Damasceno, 

presbítero e doutor da Igreja
Is 25, 6-10a

Mt 15, 29-37
QUINTA

S. Frutuoso, S. Martinho de 
Dume e S. Geraldo, bispos 

Is 26, 1-6
Mt 7, 21. 24-27

SEXTA
S. Nicolau, bispo

 Is 29, 17-24
Mt 9, 27-31

SÁBADO
S. Ambrósio, bispo de doutor 

da Igreja
Is 30, 19-21. 23-26

Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo II do Advento 

Solenidade da Imaculada 
Conceição da Virgem Santa 

Maria, Padroeira principal de 
Portugal

Gen 3, 9-15. 20
Rom 15, 4-9

Lc 1, 26-38
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QUERMESSE DE NATAL  É já neste Sábado, pelas 
17h00, que se abrem as portas para mais uma edi-
ção da Quermesse de Natal, a mais antiga iniciativa 
da Paróquia para angariar fundos destinados à Igre-
ja Paroquial.
Com base em donativos individuais e de empresas 
dispostas a apoiar o evento, a Quermesse vai estar 
em funcionamento até 15 de Dezembro, dia em 
que, também pelas 17h00, se fará o sorteio das rifas 
vendidas durante este período.
O horário é o seguinte: na Igreja Paroquial de 3ª a 
Domingo, entre as 11h00 e as 19h00; na Igreja de 
Caselas aos Domingos, entre as 10h00 e as 12h00.
Também poderão contactar através da responsável 
pelo grupo de voluntários, São Spencer Matoso (914 
580 871). À entrada das Igrejas há sobrescritos em 
que podem colocar os vossos donativos em dinhei-
ro para comprar artigos a vender na Quermesse.
A comissão organizadora deixa a Todos o seu Muito 
Obrigado! Divulguem e apareçam. 
OFERTÓRIOS  No próximo fim-de-semana, o pri-
meiro de Dezembro, os ofertórios das Missas des-
tinam-se a ajudar a pagar a dívida contraída com a 
construção da Igreja. Sejam generosos!
PRIMEIRO SÁBADO  A 7 de Dezembro haverá a 
Devoção do Primeiro Sábado. Tem início às 18h15, 
com Meditação, Terço e Missa.
TEMPO DO ADVENTO  Neste Domingo entramos 
no Tempo do Advento, o período de 40 dias que 
prepara os cristãos para o nascimento de Jesus, a 
25 de Dezembro.
Em termos litúrgicos, entramos no Ano A, durante o 
qual os Evangelhos dominicais são retirados predo-
minantemente de São Mateus.O evangelista subli-
nha, de modo muito especial, que Jesus é o Messias, 
Aquele que realiza em Si tudo o que estava predito 
a seu respeito no Antigo Testamento. Assim, aponta 
hoje aquela atitude fundamental do cristão, sobre-
tudo no Advento: a vigilância, própria de quem está 
à espera para dar acolhimento. O Tempo do Adven-
to termina na véspera de Natal, 24 de Dezembro.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque – 74,15 €
Caixas – 32,83 €

PA R Ó Q U I A

No meio das ocupações de cada jornada, 
no momento de vencer a tendência para o egoísmo, 

ao sentir a alegria da amizade com os outros homens, 
em todos esses instantes o cristão deve reencontrar Deus. 

Por Cristo e no Espírito Santo, 
o cristão tem acesso à intimidade de Deus Pai, 
e percorre o seu caminho buscando esse reino, 

que não é deste mundo, 
mas que neste mundo se inicia e se prepara.

São Josemaría Escrivá de Balaguer 

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 24, 37-44

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá 
na vinda do Filho do homem. Nos dias que precede-
ram o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam 
em casamento, até ao dia em que Noé entrou na 
arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, 
que a todos levou. Assim será também na vinda do 
Filho do homem. Então, de dois que estiverem no 
campo, um será tomado e outro deixado; de duas 
mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será 
tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreen-
dei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da 
noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria 
arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também pre-
parados, porque na hora em que menos pensais, virá 
o Filho do homem.

BEATO CARLOS DE FOUCAULD, celebrado 
a 1 Dezembro, nasceu em Estrasburgo a 15 Se-
tembro de 1858. Órfão aos 6 anos, foi educado, 
bem como a sua irmã Maria, pelo avô, cuja car-
reira militar quis seguir. Chegado à adolescên-
cia, afasta-se da fé. Conhecido pelo seu gosto 
pela vida fácil, revela contudo uma vontade 
forte e constante nas dificuldades. Inicia uma 
perigosa exploração em Marrocos. O testemu-
nho da fé dos muçulmanos desperta nele o 
problema de Deus. «Meu Deus, se vós existis, 
fazei que eu Vos conheça ».   De volta a França, 
tocado pelo acolhimento afectuoso e discreto 
da sua família, profundamente cristã, ele põe-se 
em busca. Guiado pelo padre Huvelin, encontra 
Deus aos 28 anos. «Mal eu acreditei que havia 
um Deus, compreendi imediatamente que não 
podia fazer outra coisa senão viver para Ele.».

Três reis magos, John la Farge

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9
REFRÃO: 
Vamos com alegria para a casa do Senhor.



MARIA, ÍCONE DO ADVENTO
Giacomo Gambassi 

VERIFICAR O NOSSO DESEJO DE DEUS
Papa Francisco, 3 Dezembro 2017

PREPARAR A VINDA DO SENHOR
Dehonianos

O tempo do Advento tem como ícone a Vir-
gem. O papa Francisco realçou que “Maria é 
o caminho que o próprio Deus se preparou 
para vir ao mundo” e é ela que tornou possível 
a incarnação do Filho de Deus, a revelação do 
mistério, envolvido no silêncio durante séculos 
eternos graças ao seu sim humilde e corajoso. 
A presença da solenidade da Imaculada Con-
ceição faz parte do mistério que o Advento 
celebra: Maria é protótipo da humanidade re-
dimida, o fruto mais excelso da vinda redentora 
de Cristo.
O Advento é o tempo da espera, celebrando 
a vinda de Deus nos seus dois momentos: a 
primeira parte convida a despertar a espera 
do regresso glorioso de Cristo; depois, apro-
ximando-se o Natal, a segunda remete para o 
mistério da Incarnação (Jesus que Se faz carne) 
e apela a acolher o Verbo feito homem para a 
salvação de todos.

A pessoa atenta é a que, no meio do barulho 
do mundo, não se deixa tomar pela distracção 
ou pela superficialidade, mas vive de maneira 
plena e consciente, com uma preocupação 
voltada antes de tudo para os outros. Com esta 
atitude percebemos as lágrimas e as necessi-
dades do próximo e podemos dar-nos conta 
também das suas capacidades e qualidades 
humanas e espirituais. 
A pessoa atenta também se preocupa com o 
mundo, procurando contrastar a indiferença 
e a crueldade presentes nele, e alegrando-se 
pelos tesouros de beleza que contudo exis-
tem e devem ser preservados. Trata-se de ter 
um olhar de compreensão para reconhecer 
quer as misérias e as pobrezas dos indivíduos 
e da sociedade, quer a riqueza escondida nas 
pequenas coisas de cada dia, precisamente ali 
onde nos colocou o Senhor.

A pessoa vigilante é a que aceita o convite a vi-
giar, ou seja, a não se deixar dominar pelo sono 
do desencorajamento, da falta de esperança, 
da desilusão; e ao mesmo tempo, rejeita a so-
licitação de tantas vaidades de que o mundo 
está cheio e atrás das quais, por vezes, se sa-
crificam tempo e serenidade pessoal e familiar. 
É a experiência dolorosa do povo de Israel, nar-
rada pelo profeta Isaías: Deus parecia ter dei-
xado desviar para longe dos seus caminhos o 
seu povo (cf. 63, 17), mas estes era um efeito da 
infidelidade do próprio povo (cf. 64, 4b). 
Também nós nos encontramos frequentemen-
te nesta situação de infidelidade à chamada do 
Senhor: Ele indica-nos o caminho bom, o cami-
nho da fé, o caminho do amor, mas nós procu-
ramos a nossa felicidade noutro lugar.

Para Mateus, a vinda do Senhor é certa, embora 
ninguém saiba o dia nem a hora; aos crentes 
resta estar vigilantes, preparados e activos… 

O crente ideal é aquele que está sempre vigi-
lante, atento, preparado, para acolher o Senhor 
que vem. Não perde oportunidades, porque 
não se deixa distrair com os bens deste mun-
do, não vive obcecado com eles e não faz de-
les a sua prioridade fundamental… Mas, dia a 
dia, cumpre o papel que Deus lhe confiou, com 
empenho e com sentido de responsabilidade.

O que é que significa para nós “estar vigilantes”, 
“estar atentos”, “estar preparados” para acolher 
o Senhor?
Fundamentalmente, acolher todas as opor-
tunidades de salvação que Deus nos oferece 
continuamente… 

Senhora do Parto, Piero della Francesc

O Evangelho que nos é proposto apresenta al-
guns dos motivos que impedem o homem de 
“acolher o Senhor que vem”… 

Fala da opção por “gozar a vida”, sem ter tempo 
nem espaço para compromissos sérios; quan-
ta gente, ao Domingo, tem todo o tempo do 
mundo para dormir até ao meio-dia, mas não 
para celebrar a fé com a sua comunidade cris-
tã… 

Fala do viver obcecado com o trabalho, es-
quecendo tudo o mais; quanta gente trabalha 
quinze horas por dia e esquece que tem uma 
família e que os filhos precisam de amor… 

Fala do adormecer, do instalar-se, não pres-
tando atenção às realidades mais essenciais; 
quanta gente encolhe os ombros diante do 
sofrimento dos irmãos e diz que não tem nada 
com isso, pois é o governo ou o Papa que têm 
que resolver a situação… 

E eu: o que é que na minha vida me distrai do 
essencial e me impede, tantas vezes, de estar 
atento ao Senhor que vem?
Neste tempo de preparação para a celebração 
do nascimento de Jesus, sou convidado a re-
centrar a minha vida no essencial, a redesco-
brir aquilo que é importante, a estar atento 
às oportunidades que o Senhor, dia-a-dia, me 
oferece, a acordar para os compromissos que 
assumi para com Deus e para com os irmãos, a 
empenhar-me na construção do “Reino”… 

É essa a melhor forma – ou melhor, a única for-
ma – de preparar a vinda do Senhor.


