
DOMINGO Domingo I  
do Advento. Is 2, 1-5; Rom 13, 
11-14;Mt 24, 37-44
SEGUNDA-FEIRA 
Is 2, 1-5 ou Is 4,2-6; Mt 8, 5-11
TERÇA-FEIRA
Is 11, 1-10;  Lc 10, 21-24
QUARTA-FEIRA
Festa de S. André, Apóstolo 
Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22
QUINTA-FEIRA
B. Maria Clara do Menino 
Jesus, virgem e Fundadora
Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
SEXTA-FEIRA
Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31
SÁBADO  S. Francisco Xavier, 
presbítero, Padroeiro das 
Missões. Is 30, 19-21. 23-26; 
Mt 9, 35 – 10, 1. 6
DOMINGO Domingo I I  
do Advento. Is 11, 1-10; 
Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12

PA R Ó Q U I A 

S Ã O  F R A N C I S CO  XAV I E R

27 Novembro 2022

1240

Advento, tempo de esperar

¶ Se ocuparmos o tempo de espera –  
não só no Advento, mas o da espera do 
regresso de Cristo, isto é, todo o nosso 
tempo – descentrando-nos de nós mesmos, 
preocupando-nos um pouco menos com 
o nosso eu, com o não nos perdermos em 
hipóteses aleatórias sobre a vinda do Senhor  
que tarda, se procurarmos, em vez disso,  
com o nosso amor pelo próximo responder 
ao amor com que Deus nos amou, então 
descobriremos que será sempre demasiado 
breve o tempo da nossa espera. 
IRMÃO DANIEL, IN “MOSTEIRO DE BOSE” 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá 

na vinda do Filho do homem. 

Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e be-

biam, 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 es-

tiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra 

deixada. 

Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o 

vosso Senhor.

Compreendei 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 preparados, porque na 

hora em que menos pensais, virá o Filho do homem.
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SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9.
REFRÃO: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 24, 37-44

Senhora do Parto” (det.) | Piero della Francesca

OFERTÓRIOS No próximo fim-de-semana, de 02-03 

de Dezembro de 2022, os ofertórios das Missas desti-

nam-se a amortizar a dívida contraída com a constru-

ção da Nova Igreja.

Recordamos que, devido à melhoria da situação de 

pandemia, os ofertórios voltam a realizar-se durante 

as missas. Sede generosos, como sempre.

HOMENAGEM AO SR. PE. COLIMÃO 

A Comunidade de São Francisco Xavier promove uma 

Homenagem ao seu anterior Prior, Padre António de 

Oliveira Colimão, no próximo dia 03 de Dezembro, 

sábado, dia de São Francisco Xavier, com celebração 

de Santa Missa às 12h00.

Depois da Missa haverá um almoço partilhado (para 

o qual pedimos o contributo generoso que possa 

ser partilhado pelos que não podem trazer), Inscre-

vam-se para o almoço partilhado nas folhas que se 

encontram à entrada na Igreja Paroquial e na Igreja 

de Caselas.

BAZAR DE NATAL No próximo dia 03 de Dezembro 

abre as portas o nosso Bazar de Natal, a mais antiga 

iniciativa na nossa Paróquia para obter fundos para a 

construção da Igreja Paroquial.

Vai estar aberto até 18 de Dezembro, de Terça a Do-

mingo, com o  seguinte horário:

Terça a Sexta - 16h00-19h00

Sábado e Domingo - 11h00-14h00 e 17h00-20h00

 
OS CONTRIBUTOS para amortizar a dívida 
contraída para a construção da Igreja Paroquial 
podem ser feitos directamente para a seguinte 
conta bancária:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
- Neste dia 27 começamos a aceitar inscrições para as famílias da nossa Paróquia acolherem peregrinos em sua 

casa; a inscrição é feita por formulário on-line, disponível no site da Paróquia (www.paroquiasfxavier.org).

- As familias da Paróquia podem inscrever-se para acolher em sua casa a Cruz das Jornadas, podendo a inscrição 

ser também feita on-line.

- Até dia 11 de Dezembro vai estar disponível na Paróquia um mealheiro onde pode fazer a sua contribuição para 

a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.



TEMPO DO ADVENTO
Papa Francisco, 2017

MATEUS, O EVANGELISTA DO ANO A
do site paroquias.org

¶   Começamos o caminho do Advento, que cul-
minará no Natal. O tempo que nos é concedido 
para acolher o Senhor que vem ao nosso encon-
tro, também para verificar o nosso desejo de Deus, 
para olhar em frente e nos preparar ao regresso de 
Cristo. Ele voltará a nós na festa do Natal, quando 
fizermos memória da sua vinda histórica na humil-
dade da condição humana; mas vem dentro de 
nós todas as vezes que estamos dispostos a rece-
bê-l’O, e virá de novo no fim dos tempos para «jul-
gar os vivos e os mortos». Por isso, devemos estar 
vigilantes e esperar o Senhor com a expectativa de 
o encontrar. 
¶   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 aos outros. 
Com esta atitude percebemos as lágrimas e as ne-
cessidades do próximo e podemos dar-nos conta 
também das suas capacidades e qualidades hu-
manas e espirituais. 
¶   A pessoa atenta também se preocupa com o 
mundo, procurando contrastar a indiferença e a 
crueldade presentes nele, e alegrando-se pelos te-
souros de beleza que contudo existem e devem 
ser preservados. 
Trata-se de ter um olhar de compreensão para re-
conhecer quer as misérias e as pobrezas dos indi-
víduos 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 
vigiar, ou seja, a não se deixar dominar pelo sono 
do desencorajamento, da falta de esperança, da 
desilusão; e ao mesmo tempo, rejeita a solicitação 
de tantas vaidades de que o mundo está cheio e 
atrás das quais, por vezes, se sacrificam tempo e 
serenidade pessoal e familiar. 
É a experiência dolorosa do povo de Israel, nar-
rada pelo profeta Isaías: Deus parecia ter deixado 
desviar para longe dos seus caminhos o seu povo, 

Pieter Lastman, São Mateus 

Fra Angelico. Anunciação

mas estes eram um efeito da infidelidade do pró-
prio povo. Também nós encontramo-nos frequen-
temente 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 procura-
mos a nossa felicidade noutro lugar.
¶   Estar atentos e vigilantes são os pressupostos 
para não continuar a “desviar para longe dos cami-
nhos do Senhor”, perdidos nos nossos pecados e 
nas nossa infidelidades; estar atentos e ser vigilan-
tes são as condições para permitir que Deus irrom-
pa na nossa existência, para lhe restituir significado 
e valor com a sua presença cheia de bondade e 
ternura. 
¶   Maria Santíssima, modelo na expectativa de 
Deus e ícone da vigilância, nos guie ao encontro 
do filho Jesus, revigorando o nosso amor por Ele. 
Quando o Senhor Se fizer presente no meio do seu 
povo, terá a Igreja chegado à sua festa completa, 
significada pela Solenidade do Natal.

¶ Mateus era um dos Doze, identificado com Levi, co-

brador de impostos. 

¶ Pelo conhecimento que mostra das Escrituras e das 

tradições judaicas, pela força interpelativa da mensa-

gem sobre os chefes religiosos do seu povo, pelo per-

fil de Jesus apresentado como Mestre, o autor deste 

Evangelho era, com certeza, um letrado judeu torna-

do cristão, um mestre na arte de ensinar e de fazer 

compreender o mistério do Reino do Céu, o tesouro 

da Boa-Nova anunciada por Jesus, o Messias, Filho de 

Deus.

¶ Escrevendo entre judeus e para judeus, Mateus pro-

cura mostrar como na pessoa e na obra de Jesus se 

cumpriram as Escrituras, que falavam profeticamente 

da vinda do Messias. 

Cristo realiza as Escrituras, não só cumprindo o que 

elas anunciam, mas aperfeiçoando o que elas signi-

ficam. Assim, os textos da Escritura neste Evangelho 

confirmam a fidelidade aos desígnios divinos e, simul-

taneamente, a novidade da Aliança em Cristo.

¶ Ocupam um importante lugar na trama do livro, 

tendo a encerrá-los as mesmas palavras, e apresen-

tam sucessivamente: “a justiça do Reino”, os arautos 

do Reino, os mistérios do Reino, os filhos do Reino e a 

necessária vigilância na expectativa da manifestação 

última do Reino.

¶ O Reino proclamado por Jesus como juízo iminente 

é, antes de mais, presença misteriosa de salvação já 

actuante no mundo. 

¶ Na sua condição de peregrina, a Igreja é “o verdadei-

ro Israel” onde o discípulo é convidado à conversão e 

à missão, lugar de tensão ética e penitente, mas tam-

bém realidade sacramental e presença de salvação.

¶ Não identificando a Igreja com o Reino do Céu, Ma-

teus continua hoje a recordar-lhe o seu verdadeiro 

rosto: uma instituição necessária e uma comunidade 

provisória, na perspectiva do Reino de Deus.

¶ Como os outros Evangelhos, o de Mateus refere a 

vida e os ensinamentos de Jesus, mas de um modo 

próprio, explicitando a cristologia primitiva: em Jesus 

de Nazaré cumprem-se as profecias; Ele é o Salvador 

esperado, o Emanuel, o “Deus connosco” até à con-

sumação da História; é o Mestre por excelência que 

ensina com autoridade e interpreta o que a Lei e os 

Profetas afirmam acerca do Reino do Céu (= Reino de 

Deus); é o Messias, no qual converge o passado, o pre-

sente e o futuro e que, inaugurando o Reino de Deus, 

investe a comunidade dos discípulos - a Igreja - do 

seu poder salvífico.


