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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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nhada, junto da qual será colocado, 
semana após semana, um símbolo, para 
expressar a realidade visitada por Deus.

[Desafio]
O caminho em conjunto que somos 

chamados a trilhar é o de sermos 
anfitriões de Deus, nas realidades 
concretas que Ele visita e em que se 
faz presente. Por isso, somos chamados 
a acolher a tenda de Deus no meio de 
nós, pois Ele visita o seu Povo!

- advento em família -
Cada família é chamada a seguir a 

proposta semanal para concretizar em 
casa e a participar com todos os seus 
membros na celebração comunitária.

Para recebermos a visita de Deus, como 
vamos preparar a nossa “casa”?

[Preparação exterior]
Podemos começar por preparar o exte-

rior. Sim, é importante dizer que es-
tamos à espera de Alguém muitíssimo 
importante. Por isso, toda a decoração 
da casa há de manifestar que estamos 
a viver um tempo muito significativo. 
Coloca o pinheiro, os enfeites, as 
luzes, os motivos decorativos e sobre-
tudo, começa a preparar o presépio, 
esse lugar único onde o Altíssimo 
se faz o Baixíssimo. Esse há de ser o 
lugar físico onde tornamos presente 
e visível a encarnação da ternura de 
Deus. Fazemos uma outra sugestão: 
faz, na tua porta de casa ou noutro 
espaço exterior, uma decoração com a 
palavra “Maranathá” ou então com a 
expressão “O Senhor vem”. Sê criativo!

ORAÇÃO EM FAMÍLIA E DA MESA 
[ou ao acender da 1ª vela do Coroa do Advento]

Senhor, acendemos esta primeira vela da 
coroa do Advento, sobre a nossa mesa.

Senhor Jesus, aguardamos a tua visita.
O tempo é breve e o amor tem pressa.
Ajuda-nos a abrir as portas do nosso 

coração para te acolher nas crianças, 
adolescentes e jovens que batem à 
nossa porta, à espera que sejamos os 
anfitriões de uma nova humanidade.

Ámen!

PEDITÓRIO - COMISSÃO DO MENINO JESUS
No próximo dia 3 de dezembro, a 

Comissão do Menino Jesus - Presépio,  
irá fazer o peditório do rol.

ADVENTO – NOVO ANO LITÚRGICO E PASTORAL
Neste Domingo, dia 27, damos início ao 

Tempo do Advento. Com ele damos 
início ao ano litúrgico, ciclo A e, por 
indicação da Arquidiocese, na pessoa 
do Sr. Arcebispo, D. José Cordeiro, 
damos também início ao Ano Pastoral. 
Na verdade, o ano pastoral há de 
seguir o ritmo da liturgia, a qual nos 
vai ajudando a conhecer e a celebrar 
os mistérios de Cristo.

DEUS VISITA-TE, SÊ ANFITRIÃO
[caminhada advento - natal]

- onde há amor aí habita deus -
[Enquadramento]
Com o início do ciclo de Advento-

Natal, inauguramos um novo Ano 
Litúrgico e, agora também na nossa 
Arquidiocese de Braga, o Ano Pastoral. 
Continuando o triénio dedicado à 
Caridade, sob a figura inspiradora do 
Bom Samaritano, o nosso plano propõe 
o tema “onde há amor, aí habita Deus”.

[Temática]
A visita de alguém a nossa casa mexe 

sempre com a nossa vida quotidiana. 
Além do que fazemos habitualmente 
no dia a dia, temos acrescida a prepa-
ração da visita, para que aquele que 
entra em nossa casa possa sentir, da 
nossa parte, que somos bons anfitriões, 
ou seja, que temos o cuidados para 
acolher bem e fazer com que se sinta 
como em sua própria casa.

O ciclo de Advento- Natal é o tempo de 
preparação para receber uma grande 
visita, a maior e mais importante visi-
ta. Trata-se de uma visita diferente de 
qualquer outra. Na verdade Deus vem 
visitar-nos! Que grande maravilha! 
Estamos ansiosos que Ele chegue.

Este tema inspirou a caminhada que o 
Departamento Arquidiocesano para a 
Liturgia preparou para a caminhada 
de Advento-Natal: “Deus visita-te... sê 
anfitrião!”. Deus toma a iniciativa de 
visitar a humanidade, pelo mistério da 
Incarnação de seu Filho Jesus, pelo que 
somos convidados a esperar e a acolher, 
sendo anfitriões da presença que Deus 
estabelece no meio do seu Povo.

[Simbologia]
Para evidenciar esta presença, escolhe-

mos a tenda como ícone desta cami-

Terça, 29 / Novembro > 19h / mosTeiro
Maria Conceição R. Silva m.c. marido 

e filhos; Maria da Conceição Coelho 
Araújo m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Pe José Zeferino Esteves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 30 / novembro > 19h / P. da Graça

QuiNTa, 1 / Dezembro > Não há eucarisTia

sexta, 2 / dezembro > 19h / P. da Graça

sábado, 3 /dezembro > 18h / P. da Graça

sábaDo, 3/Dezembro > 19h/cap. sra Do Ó
Associados falecidos do Imaculado 

Coração de Maria m.c. devotos do 
lugar da Barrosa (Rosalina Capa); 
Rosa Peixoto da Silva m.c. filhas; 
Brás Faria de Macedo m.c. esposa e 
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva 
e Manuel de Sousa Oliveira m.c. 
filhos; José Gomes Soares Magalhães 
e família m.c. esposa; Boaventura 
Gonçalves m.c. filha Maria

II DOMINGO DO ADVENTO
dominGo, 4/ dezembro > 9h / P. da Graça

DomiNGo, 4/Dezembro > 10h30/mosTeiro
Em honra do Imaculado Coração de 

Maria m.c. devotos; José Fernandes 
(Camilo) m.c. família; Zacarias Bar-
bosa e Maria Conceição Loureiro m.c. 
filhos; Manuel Joaquim Fernandes 
Coelho m.c. filha Palmira; Teresa 
Gonçalves m.c. marido e filhos; An-
tónio José Peixoto de Oliveira e esposa 
m.c. filho José Carlos; Maria da Con-
ceição Loureiro Gomes de Oliveira 
m.c. cunhado José Carlos; Carlos 
Alberto Calheiros Oliveira m.c. João

LeiTores
Dia 3 / Dezembro [CaPela]

Leitores - a definir
Dia 4 / Dezembro [mosteiro]

Introdução - Luisa 
1ª Leitura - Conceição Vilaça
2ª Leitura - Paulo Barbosa
Or. Universal - Anabela

caLeNDário LiTÚrGico
30 | S. André, Apóstolo
3 | S. Francisco Xavier, Padroeiro das Missões 
4 | II Domingo do Advento
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