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O Primeiro Domingo 
de Advento (Ano A), 

que também é o início 
de um novo ciclo do Ano 

Litúrgico, confronta-nos com 
a verdade da nossa finitude 

e com a possibilidade 
ou mais-valia em viver 

de modo consciente.

”
DEUS VISITA-TE
Começamos os preparativos do Na-
tal. Como em cada momento festivo 
da nossa existência, também inicia-
mos hoje um tempo de preparação 
para comemorarmos a presença de 
Deus, na história humana e em cada 
um de nós.
Ao iniciar esta ‘série’, emergem no 
meu pensamento as primeiras pala-
vras cantadas, aquando da Jornada 
Mundial da Juventude, o Jubileu dos 
Jovens, em Roma, para assinalar o 
segundo milénio do nascimento do 
Deus Menino: «No horizonte uma 
grande luz/ viaja na história,/ ao 
longo dos anos venceu as trevas,/ 
fazendo-se Memória./ E iluminando 
a nossa vida,/ ela nos revela/ que 
não se vive/ se não se procura/ a 
verdade». Estrofe completada com a 
repetição a uma só voz: «Emanuel»!

O trecho do evangelho segundo Ma-
teus faz-nos um apelo à vigilância. 
Não se trata de um relato autoriza-
do de como há de ser o fim dos tem-
pos. Trata-se de um apelo a viver 
em atenção plena (mindfulness) a 
cada circunstância quotidiana.
Distraídos, os contemporâneos de 
Noé, «não deram por nada». O Mes-
tre desperta a atenção consciente 
dos discípulos: «Estai também vós 
preparados». 
Deus visita-te. Antes de qualquer 
decisão minha e tua, é uma bênção 
que brota do coração divino para 
me e te cumular com o seu amor.
Como podemos estar vigilantes e 
viver em atenção plena? Desliga 
o piloto automático. Esvazia a tua 
mente de todo o tipo de pensamen-
tos que se concentram nas tuas 
capacidades de agir e de obter 
resultados. É chegado o momento 
de «abrir o coração à onda da graça 
e deixar a palavra de Cristo passar 
por nós com toda a sua força» (NMI 
38). Se tiveres oportunidade, em 
cada dia desta semana, ao desper-
tar, sobe as persianas, desvia as 
cortinas, e contempla o amanhecer 
ou toma consciência dos primeiros 
raios de luz. Hoje, é hora de nos pre-
pararmos para acolher, mais ainda, 
é hora de nos sentirmos gratos pela 
grande luz que começa a despontar 
no horizonte, vence as trevas, para 
iluminar a nossa vida.

   EstaiEstai
também vós também vós 
preparados”preparados”
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Isaías 2, 1-5 . Salmo 121 (122) . Romanos 13, 11-14 . Mateus 24, 37-44
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30 NOV | S. André, Apóstolo [FESTA]
3 DEZ | S. Francisco Xavier, presbítero, 
Padroeiro das Missões [MO],  
4DEZ | II Domingo do Advento.

LITURGIA

I DOMINGO DO ADVENTO A

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 44 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Juntos, em processo sinodal dinâmico, 
seremos capazes de imaginar 
um futuro diferente para a Igreja 
Bracarense: alegria contagiante, 
escuta acolhedora, portas abertas, 
mãe que busca os seus filhos, 
centrada no evangelho, discípula 
missionária, formação permanente, 
comunhão pastoral.”
(D. José Cordeiro)

De 29 de novembro a 7 de 
dezembro, recitação do terço às 
10h e às 16h15.

 NOVENA DA IMACULADA

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
DA IRMANDADE PARA O TRIÉNIO 
2022/2025
Sábado, às 17h30, no salão da Basílica. Há uma 
única Lista candidata aos Órgãos Sociais da 
Irmandade de N. Sr.ª das Dores e de S. Ana 
dos Congregados. A lista está afixada em 
vários espaços da Basílica e também pode ser 
consultada em www.congregados.pt.

Dezembro
3

EXPOSIÇÃO, ADORAÇÃO 
E BÊNÇÃO DO SS.MO SACRAMENTO
Dia 4 de dezembro, domingo, das 15h00 às 
17h00. Com a oração do terço da Divina 
Misericórdia e Vésperas.

Dezembro
4

II TEMPORADA 
DE MÚSICA DE CÂMARA
Sábado, na Basílica dos Congregados, há 
concerto. O destaque recai sobre as obras de 
Scarlatti, Botelho Ferreira, Beethoven, Calace, 
Sprongl, que serão apresentadas pelo duo 
de bandolim e guitarra, Ciglia Ensemble 
(músicos António Vieira e Rui Gama). 

Novembro
26

CONVÍVIO/CEIA DE NATAL DOS 
COLABORADORES DOS CONGREGADOS
Teremos o nosso convívio/ceia de Natal, 
no dia 8 de Dezembro, às 20h, no salão da 
Basílica. A inscrição para a ceia é feita na 
secretaria e tem o custo de 15€..

Dezembro
9

GRUPO 
“SEMEADORES DE ESPERANÇA”
Sábado, 3 de dezembro, das 15h às 16h30, 
encontro do “Grupo Semeadores de 
Esperança”.

Dezembro
3

DIA DA PARTILHA 

O ofertório das eucaristias do próximo 
sábado (10h30 e 12h) e Domingo (9h, 
10h30 e 12h), reverte para a actividade 
sócio-caritativa dos Congregados. 
Pode também fazer o seu donativo 
através de transferência bancária para o 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89. 


