
 

 

   

Começamos o tempo litúrgico do Advento a rumo ao 

Natal do Senhor Jesus Cristo, o menino Deus.  

Eis a proposta para sermos ANFITRIÕES, ou seja, prepa-

rarmos a Sua visita à nossa vida. Em boa verdade, Ele é 

quem nos recebe, ou seja, nós é que O visitamos, por-

que Ele está antes e depois de nós! Mas porque a Sua 

presença é sempre novidade a cada instante, passa-

mos a vida a dizer Maranatha! Vinde Senhor Jesus! 

Maranatha!  

C 
RIANÇAS. O que é necessário preparar quando 

vem alguém a nossa casa? Imaginai que esse 

alguém esperado traz uma prenda? Sim… muito 

bem: estar atento abeira da porta para receber o convi-

dado e a prenda! E agora sabeis qual a palavra que o 

profeta Isaías na 1ª leitura (Is 2, 1-5) disse? Completai a 

frase: “Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos…”. Qual a 

palavra? «luz». Sim, … “caminhemos à luz do Senhor! A 

«luz» é fundamental para ver, mas também para enten-

der e perceber. Estar vigilante! Deus visita-te! 

A 
DOLESCENTES. Quem gosta de moda? Muitos 

de vós apreciam roupa nova? E qual é a tendên-

cia do padrão da cor? Agora com o frio, é útil 

roupa quente! Se tivessem amigos a viverem na Ucrânia 

a -15 graus, é mesmo necessário o aquecimento. S. 

Paulo (Rom 13, 11-14) diz no final “mas revesti-vos do 

Senhor Jesus Cristo.” E como podes estar revestido? 

Então estamos a ver que o revestimento é interior. E 

como estão os teus sentimentos e atitudes? Deita fora 

os maus sentimentos e deixa que Jesus Te ilumine. 

Vigia as tuas escolhas – Deus visita-te!   

J 
OVENS. Achas que encontraste alguém que seja 

perfeito? Alguém que seja ideal? Todos somos 

imperfeitos (pais, avós, professores, colegas de 

estudo e de trabalho, músicos, atores, padres, profissio-

nais da comunicação, desportistas…). No Evangelho (Mt 

24, 37-44) aponta-nos o seguinte estado de vida cristã: 

o crente ideal é aquele que está sempre vigilante. A 

JMJ 2023, coloca-te neste prepósito “António, Manuel, 

Maria, Inês, Mafalda… levantou-se e andou apressada-

mente”. Ter ou ser Ideal: levantar-se e andar apressa-

damente em direção ao SERVIÇO. Atenção: não és tu 

que procuras o serviço, é o SERVIÇO que te busca. Não 

deves estar disponível para “um” determinado serviço! 

Deves estar, isso “SIM”, para todo o SERVIÇO que vem a 

ti. Deus-serviço visita-te! Vigia isto!    

Pe. Samuel Vilas Boas  
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DEUS VISITA:  
CRIANÇAS. ADOLESCENTES. JOVENS. 

O 
 ano é tido como a unidade mais longa 

do tempo dos homens, segundo o rit-

mo cíclico da terra à volta da sua fonte 

de luz.  

Partindo do dia da Páscoa, como sua fonte de 

luz, o Ano litúrgico não é um calendário de fes-

tas, mas o desenrolar dos diferentes aspetos 

do único mistério de Cristo. No 

seu conjunto, o Ano litúrgico é 

imagem e “sinal sacramen-

tal” do plano eterno de sal-

vação, que inclui o mis-

tério de Cristo. 

Assim, em cada ano, com 

o tempo do Advento e da 

manifestação do Senhor 

inaugura-se o novo Ano 

litúrgico, no qual a Igreja 

«considera seu dever celebrar 

em determinados dias do ano, a 

memória sagrada da obra de 

salvação do seu divino Esposo. 

Em cada semana, no dia a que se 

chamou domingo, celebra a memó-

ria da Ressurreição do Senhor, 

como a celebra também uma 

vez no ano na Páscoa, a maior das 

solenidades, unida à memória da sua Paixão. [A 

Igreja] distribui todo o mistério de Cristo pelo 

correr do ano, da Encarnação e Nascimento, à 

Ascensão, ao Pentecostes, e à expectativa da 

feliz esperança e da vinda do Se-

nhor» (Sacrosanctum Concilium, 102).  

No atual contexto cultural e pelo ritmo da soci-

edade, é natural que o Ano litúrgico sofra o 

impacto dos fenómenos característicos da 

ANO LITÚRGICO-ANO PASTORAL 
industrialização, urbanização, secularização, 

consumismo, tempo livre, férias e em certos 

aspetos, causa uma verdadeira colisão de ca-

lendário. Hoje, que se sente tanto a necessida-

de de um calendário próprio e diferente a nível 

mundial, nacional, diocesano, paroquial, terá 

ainda sentido o Ano litúrgico?  

Na verdade, o Ano litúrgico não é mais 

um ano-calendário, mas marca a 

centralidade da vida cristã, que deve 

ritmar toda a ação eclesial. Na reali-

dade, as harmoniosas disposi-

ções sobre o Ano litúrgico não 

se expressam, porém, sem distor-

ções nem choques culturais nas 

distintas tradições litúrgicas, nas 

Igrejas particulares, no confronto 

com a piedade popular, com os 

planos pastorais e programação 

civil. Isto requer, cada vez mais, 

uma pastoral do Ano litúrgico, até 

porque se nota, habitualmente, que 

os tempos litúrgicos são apenas mais 

uma ocasião para realizar iniciativas 

pastorais do que verdadeiras 

celebrações do mistério de Cris-

to. 

Por isso, temos que recordar que o Ano litúrgi-

co é o mistério de Cristo. O tempo está carrega-

do de eternidade, onde Deus manifesta o seu 

plano salvífico, ou seja, o seu mistério. Assim, 

propomos-mos gradualmente a viver conjunta-

mente o chamado Ano pastoral em processo 

catecumenal do Ano litúrgico. 

 

Sé de Braga, 28 de agosto de 2022,  

Carta Pastoral de D. José Cordeiro, Arcebispo Metropolita de Braga. 

 

 



 

 

avisos 

LITURGIA 

I  DOMINGO DO ADVENTO - ANO A 
LEITURA I | Leitura do Livro de Isaías (Is 2, 1-5 ) 

Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém: Sucederá, nos dias que 

hão-de vir, que o monte do templo do Senhor se há-de erguer no cimo das montanhas e se elevará no 

alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: «Vinde, subamos ao 

monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos 

pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio 

das nações e árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças 

em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão-de preparar para a guerra. 

Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor.  

SALMO | SALMO 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9  

Vamos com alegria para a casa do Senhor  
 

 Cantai Alegrei-me quando me disseram: «Vamos para a casa do Senhor». 

  Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém.  
 Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, 

  para celebrar o nome do Senhor; ali estão os tribunais da justiça,  

  os tribunais da casa de David. 
 Pedi a paz para Jerusalém: «Vivam seguros quantos te amam. 

  Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios». 
 Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. 

  Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens.  
 

LEITURA II | Leitura da Primeira Epístolado apóstolo São Paulo aos Romanos  (Rom 13, 11-14 ) 

Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora de nos levantarmos do sono, por-

que a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A noite vai adian-

tada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da 

luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, evitando comezainas e excessos de bebida, as 

devassidões e libertinagens, as discórdias e ciúmes; não vos preocupeis com a natureza carnal 

para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.  

EVANGELHO | Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus (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 precederam o dilúvio, comiam e bebiam, 

casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; e não deram por na-

da, 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. 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. 

 

DEUS VISITA AS CRIANÇAS,  

OS ADOLESCENTES E OS JOVENS!  
Nesta primeira etapa do Advento, contemplamos a 

visita de Deus aos mais novos. Eles são sinais de 
esperança, pois têm todo o tempo de vida pela fren-

te. Neste tempo de vida, que é também tempo de 
graça e de salvação, somos acolhedores de Deus se 

estivermos atentos aos seus sinais, se cultivarmos 

a virtude da vigilância. É também durante este tem-
po, de que os de tenra idade são exemplo, que pode-

mos operar mudanças significativas, transformando 
instrumentos de guerra em sinais de paz, como 

quem aproveita o tempo para a conversão do cora-
ção, caminhando à luz do Senhor. 

[Catequese] 
Deus vem visitar-nos! Para o recebermos te-

mos que nos preparar. Vamos preparar um 

cantinho de oração especial para o tempo do 

Advento. Nele podemos incluir uma saudação 

e um símbolo. 

 

I DOMINDO DO ADEVENTO 

 “Estai vós também preparados” 

[Jovens e as escolas] 
Deus vem visitar-nos! Para o recebermos te-

mos que preparar-nos. Vamos criar um recan-

to de oração para nos acompanhar ao longo 

do Advento Natal. Podes utilizar algum símbo-

lo das JMJ para decorar o recanto de oração 

e rezar a oração das Jornadas Mundiais ao 

longo do Advento. 
 

[Oração para a família] 
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! 

 

 

 

TLin[formativo] 

II JORNADAS DO GRANDE ORGÃO HISTÓ-

RICO – Colegiada da Oliveira: de 1 a 8 de 

dezembro com visitas musicais, Vésperas 

Solenes de Nossa Senhora e Missa Solene 

da Imaculada Conceição. Infos sobre visitas 

e agendamentos: 960 230 264. Todos esta-

mos convidas a participar!  

Concerto Solidário – CUCA ROSETA na Pa-

róquia de Nossa Senhora da Conceição, dia 

17 de dezembro, às 21h30. ENTRADA 

SOLODÁRIA 20€. Bilhetes à venda no Centro 

Social e Paroquial de Nossa Senhora da 

Conceição e noutros pontos da cidade.  

A receita obtida reverte em favor das obas de res-

tauro da capela de Nª Sra. da Conceição.  

  


