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Isaías 
63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

Salmo 79 (80)
1Coríntios 1, 3-9

Marcos 13, 33-37

DESAFIO 
DA SEMANA

‘Preparar’ uma 
estrela para 

colocar à janela 
ou à varanda, 
na porta ou no 
jardim da casa.

Advento, tempo de profecia e de 
esperança: anúncio do Salvador. Nada 
nem ninguém, mesmo a fragilidade 
e o pecado, nos pode retirar a fonte 
da esperança: «Senhor, sois nosso 
Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; 
somos todos obra das vossas mãos». 
A profecia chega à plenitude com 
a vinda do Salvador. Pela graça 
recebida através de Jesus Cristo, 
«fostes enriquecidos em tudo: em toda 
a palavra e em todo o conhecimento». 
Entretanto, a caminho, pedimos: 
«Mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos». Jesus Cristo oferece-nos o 
complemento da esperança: «digo-o 
a todos: Vigiai!». A vida cristã é um 
convite à vigilância ativa, desafio 
a esperar a vinda do Senhor: hoje, 
agora. Deus vem! Feliz Advento, tempo 
de esperança e de encontro.

No caminho do Advento até à 
Epifania, é-nos proposta uma bela 
história de encontro. Uma história 
de amor e de esperança, de luz e 
de vida. Deus mantém a iniciativa 
de vir ao nosso encontro, para 
estar connosco e nos falar como 
a amigos. E nós colocamo-nos à 
escuta para descobrir a nossa missão 
neste mundo. Como Jesus Cristo, 
que vem para nos salvar, existe um 
propósito para cada um de nós. O 
cristão reconhece que é obra das 
‘mãos’ de Deus. A nossa identidade e 
missão foram inscritas por Deus no 
nosso coração. Este é o tempo para 
a vigilância ativa, «pois cada dia é 
um ‘presente’ que Deus nos dá, nova 
oportunidade para ganharmos uma 
vida com projeção eterna».

“Somos todos obra “Somos todos obra 
das vossas mãos”das vossas mãos”

‘Em busca da vida’ 
série para o Advento e Natal
em laboratoriodafe.pt

És uma missão
O que é que Deus tinha na mente e no 
coração quando moldou o teu ser? 
Acolhe este início de ano litúrgico 
como nova oportunidade para 
sintonizares com o propósito que 
Deus tem para ti. Façamos a viagem 
‘em busca da vida’, à descoberta do 
propósito, ao encontro da missão 
que está desde sempre na mente e 
no coração do Oleiro. Hoje, continua 
a moldar o teu ser, de modo que te 
possas conformar à sua imagem, 
assumir a tua missão no mundo.
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30 | S. André, Apóstolo [Festa];
3 de Dezembro | S. Francisco Xavier, 
presbítero, Padroeiro das Missões [MO];
4 | S. João Damasceno, presbítero e 
doutor da Igreja [MF]; 
5 | S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. 
Geraldo, bispos [MO];
6 | II Domingo do Advento.

LITURGIA

I DOMINGO DO ADVENTO
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Todos os principais relatórios sobre 
a liberdade religiosa no mundo, em 
que se inclui o da Fundação AIS, 
são unânimes em afirmar que os 
cristãos são a comunidade religiosa 
mais perseguida em todo o mundo. 
Não será difícil afirmar que os 
cristãos ocupam também um lugar 
cimeiro entre os que estão presos 
injustamente por causa da sua fé.
(Paulo Aido)

Lembra-te dos nossos pobres. 
No entardecer da vida seremos 
julgados apenas sobre o amor: “Tive 
fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber, estava 
nu e vestiste-me, estava doente e 
cuidaste de Mim, estava preso e 
visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)  
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

NOVENA DA IMACULADA
De 29 de Novembro a 7 de Dezembro, 
recitação do terço às 10h e às 16h15. 
Nos dias 30 de Novembro, 1, 7 e 8 
de Dezembro, devido ao estado de 
emergências e às restrições a que o 
concelho de Braga está sujeito, não há 
recitação do terço à tarde, nem missa de 
vespertina da Solenidade da Imaculada 
Conceição da Virgem Santa Maria.

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO POR MBWAY
Já pode fazer o seu donativo à Basílica dos 
Congregados a partir da aplicação MBWAY. 
O número de telemóvel é o 910 896 822.

INDICAÇÕES PASTORAIS
ESTADO DE EMERGÊNCIA

Tendo em conta a renovação do estado de 
emergência e as medidas decretadas pelo Governo, 
para o concelho de Braga, até o dia 11 de Dezembro, 

comunicamos algumas disposições importantes: 

- Nos dias 30 de Novembro e 1 e 7 de Dezembro 
não há serviço religioso à tarde (confissões, terço, 

adoração e eucaristia) e as portas da Basílica 
fecham às 15h. Mantém-se, de manhã, o horário 

habitual das eucaristias de segunda-feira a sábado: 
10h30 e 12h. E o das confissões: das 9h30 às 10h30 
e das 11h às 12h. Ao domingo e festas de guarda 
mantém-se o horário habitual: 9h, 10h30 e 12h. 

- No dia 7 de Dezembro não há eucaristia vespertina. 

- Este sábado e domingo, bem como os próximos, 
até ao dia 11 de Dezembro, a Basílica fecha às 13h.


