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mensagem de saudação

Celebramos a nossa festa anual. Santa Catarina, pelo seu testemunho 
de fé, mostra-nos o caminho: Deus está sempre em primeiro lugar e só 
em Cristo encontramos a salvação. É válido para cada um de nós, para 
a família, para a paróquia, para toda a Igreja!
Começamos hoje a caminhada de Advento, o tempo propício para nos 
abrirmos à graça e à misericórdia da criança-Deus que nasce para nós.

P. Mário Campos

 Palavra deste domingo

1ª Leitura: Jeremias 33, 14-16
“Dias virão em que farei cumprir a promessa que 
fiz à casa de Israel e à casa de Judá”.

salmo 24 (25) Para Ti, Senhor, elevo a minha 
alma!
“O Senhor dá-nos a conhecer a sua aliança”.

2ª Leitura: 1 Tessalonicenses 3, 12 – 4, 2
“O Senhor vos faça crescer e abundar no amor uns aos outros”.

evangelho: “Erguei-vos e levantai a cabeça porque a vossa salvação 
está próxima”.
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PrePArAção PArA o CrismA
 

Na próxima 6ª feira, dia 19, faremos o ensaio para o Crisma (ensaio de 
cânticos e ensaio da Celebração), às 21h00, no Centro Pastoral. Os padri-
nhos também devem estar presentes no início do ensaio para o ensaio da 
celebração.

ornAmentAção DA igrejA PAroquiAL 
e Centro PAstorAL

 
No dia 4 de Dezembro 4 de Dezembro está a cargo do Casal das Freiras. 
Dias 11 e 18 de Dezembro é a vez do Casal do Rio. Obrigado.

missA semAnAL nAs CAPeLAs

Terça feira, dia 30 de Novembro, missa na Capela d da Quinta da Ferraria 
às 18h00.

Para a semana que se segue…

A oportunidade de um novo começo… Devido às nossas numerosas activi-
dades, inclusive na Igreja, a nossa vigilância está muitas vezes ameaçada: 
falta-nos o tempo para parar, discernir, fazer novas escolhas em ordem a 
despertar a nossa adesão a Cristo. E se o tempo do Advento nos oferecesse 
esta oportunidade de um novo começo?…



Refletindo com o Papa

Começamos o tempo do Advento, tempo litúrgico da espectativa do Sal-
vador e símbolo da esperança cristã. Durante o Advento podemos descobrir 
algumas características da salvação anunciada por Deus que servem para 
nos guiar na nossa missão. Por isso escutamos na primeira leitura: « Dias 
virão em que farei cumprir a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de 
Judá».

Antes de mais, a felicidade prometida por Deus é anunciada em termos 
de justiça. O Advento é o tempo para preparar os nossos corações a fim 
de acolher o Salvador, isto é, o único Justo e o único Juiz capaz de dar a 
cada um a sorte que merece. Aqui, como noutros lugares, muitos homens 
e mulheres têm sede de respeito, de justiça e de equidade, sem avistar no 
horizonte qualquer sinal positivo. Para eles, o Salvador vem trazer o dom da 
sua justiça, vem tornar fecundas as nossas histórias pessoais e coletivas, 
as nossas esperanças frustradas e os nossos votos estéreis. E manda-nos 
anunciar sobretudo àqueles que são oprimidos pelos poderosos deste mun-
do, bem como a quantos vivem vergados sob o peso dos seus pecados: 
«Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome com o 
qual será chamada: ‘Senhor, nossa justiça’». Sim, Deus é justiça. Por isso 
mesmo, nós, cristãos, somos chamados a ser no mundo os artesãos duma 
paz fundada na justiça.

A salvação que esperamos de Deus, tem igualmente o sabor do amor. 
Na verdade, preparamo-nos para o mistério do Natal, assumimos de novo 
o caminho do povo de Deus para acolher o Filho que nos veio revelar que 
Deus não é só justiça mas é também, e antes de tudo, Amor. Por isso con-
vido-vos a rezar com S. Paulo: «O Senhor nos faça crescer e superabundar 
de caridade uns para com os outros e para com todos». A este respeito, deve 
permanecer presente no nosso horizonte como um farol o testemunho dos 
pagãos sobre os cristãos da Igreja primitiva: «Vede como se amam, amam-
se verdadeiramente».

Por fim, a salvação anunciada por Deus reveste o carácter de uma força 
invencível que triunfará sobre tudo. De facto, depois de ter anunciado aos 
seus discípulos os sinais tremendos que precederão a sua vinda, Jesus con-
clui: «quando estas coisas começarem a acontecer, cobrai ânimo e levantai 
a cabeça, porque a vossa redenção está próxima». E, se S. Paulo fala de 
um amor que «cresce e superabunda», é porque o testemunho cristão deve 

reflectir esta força irresistível de que se trata no Evangelho. Assim, é tam-
bém no meio de convulsões inauditas que Jesus quer mostrar o seu grande 
poder, a sua glória incomparável, e a força do amor que não recua diante de 
nada, nem diante dos céus transtornados, nem diante da terra em chamas, 
nem diante do mar revolto. Deus é mais poderoso e mais forte que tudo. 
Esta condição dá ao crente serenidade, coragem, e a força de perseverar 
no bem frente às piores adversidades. Mesmo quando se desencadeiam as 
forças do mal, os cristãos devem responder ao apelo, de cabeça erguida, 
prontos a resistir nesta batalha em que Deus terá a última palavra. E será 
uma palavra de amor e de paz.

Maria, Mãe de Deus e nossa, interceda por nós e nos acompanhe neste 
tempo de esperança”.

(De uma homilia do Papa sobre Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?

2.Na nossa vida encontramos muitas dificuldades. De que maneira a fé nos 
ajuda a enfrentá-las? 

3.Deus compromete-se com a justiça; a justiça de Deus é misericórdia. Que 
significa isso para ti?

Proposta da semana: 

Semana da “esperança”. Mesmo diante das dificuldades maiores, procura-
mos os sinais de esperança e da presença de Deus.


