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DEZEMBRO

2021

ANO C  
ADVENTO

SEGUNDO DOMINGO

Baruc 5, 1-9
Salmo 125

Filipenses 1, 4-6.8-11
Lucas 3, 1-6

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Tomar o nosso 
lugar de profetas; 

e acender a 
segunda vela 
da Coroa de 

Advento

A espera vigilante não pode ser 
passiva: tem de mexer connosco, 
já! «Levanta-te, Jerusalém [...]. Deus 
conduzirá Israel na alegria, à luz da 
sua glória». A salvação está próxima. 
Deus está em ação e convida-nos a 
fazer o mesmo. Surge João Batista a 
interpelar-nos: «Preparai o caminho 
do Senhor [...]. E toda a criatura verá 
a salvação de Deus». O Advento é 
também um tempo para rejubilarmos 
diante das maravilhas por Deus 
feitas em nosso favor: «Sim, grandes 
coisas fez por nós o Senhor, estamos 
exultantes de alegria». Caminhai 
juntos, com perseverança e com a 
˽ˣ˟˘ˡ˔�˖ˢˡЁ˔ˡ̹˔�˗˘�ˤ˨˘�ʴˤ˨˘˟˘�ˤ˨˘�
começou em vós tão boa obra há 
de levá-la a bom termo até ao dia 
de Cristo Jesus». Preparemos o nosso 
coração e toda a nossa vida!

Ser mensageiros de Deus é a nossa 
missão neste mundo. No decurso da 
história, sempre surgiram arautos e 
sentinelas, para guiar as pessoas e os 
povos, com alegria, pelos caminhos 
˗ˢ�˔ˠˢ˥ʟ�˖˔ˠ˜ˡ˛ˢ˦�˗˘�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔ʟ�ˤ˨˘�
se tornam sinais da presença divina. 
Chamamos-lhes ‘profetas’, homens 
˘�ˠ˨˟˛˘˥˘˦�ˤ˨˘�˽˜ˠˣ˘˟˘ˠ�ˢ�˥˘˦˧ˢ�˗ˢ�
mundo a ver de uma forma nova 
˔ˤ˨˜˟ˢ�ˤ˨˘�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔�˘˦˧˔˥�ˣ˟˘ˡ˔ˠ˘ˡ˧˘�
vivo». Esta é a nossa aventura no 
permanente advento de Deus. Sem 
resignação. Levanta-te! O tempo é 
agora! Com entusiasmo. Enche-te 
de Deus! Esta é a tua tarefa: num 
mundo em turbilhão, és chamado a 
˦˘˥�ˣ˥ˢ˙˘˧˔�˗˔�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔ʟ�˔�Ёˠ�˗˘�
germinar um novo dinamismo. Deus 
conta contigo. O mundo precisa de ti.

“Preparai o caminho “Preparai o caminho 
do Senhor”do Senhor”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Profetas da 
esperança
Tomemos o nosso lugar de profetas! 
Preparai caminhos de fraternidade; 
˦˘˝˔�˔˟˧˘˔˗˔�˔�˘˦˧˜ˠ˔�˗ˢ˦�ˤ˨˘�˦˘�
sentem desprezados e abatidos 
todos os egoísmos; endireitem-se 
as relações desavindas e aplanem-
˦˘�ˢ˦�˖ˢˡЂ˜˧ˢ˦�˙˔ˠ˜˟˜˔˥˘˦ʮ�˘�˧ˢ˗˔�˔�
criatura ‘veja’ a salvação. Trata-se 
de aprender a construir o mundo 
através dos sonhos de Deus, a ponto 
de intuir outras atitudes capazes de 
transformar o mundo num lugar mais 
humano e abençoado para todos.
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6 | S. Nicolau, bispo [MF]; 
7 | S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja 
[MO]; 
8 | Imaculada Conceição da Virgem 
Santa Maria [Solenidade];
9 | S. João Diogo [MF];
10 | Virgem Santa Maria de Loreto [MF];
11 | S. Dâmaso I, papa [MF];
12 | III Domingo do Advento.
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

As Bem-aventuranças são a perene 
constituição do cristianismo, a 
bússola que orienta as rotas que os 
cristãos empreendem na viagem da 
vida. Vivê-las permite ao Evangelho 
ser sempre jovem e fecundar a 
sociedade de esperança.
(Papa Francisco)

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.

REUNIÃO SINODAL
No próximo sábado temos a segunda reunião.  
O encontro  tem lugar no salão da Basílica,  
com início às 15h15 e termina pelas 16h30.

Dezembro
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NOVENA DA IMACULADA
De 29 de Novembro a 7 de Dezembro,  
recitação do terço às 10h e às 16h15. 

Novembro
29

DIA DA PARTILHA 
O ofertório das eucaristias deste 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. Pode pedir recibo, mediante a 
apresentação do comprovativo, na secretaria. 
Dois elementos da equipa sócio-caritativa 
estarão à porta da Basílica a distribuir o relatório 
de contas e actividades do ano 2021.  
A Irmandade e a reitoria agradecem a  
todos os membros da equipa sócio-caritativa  
pela missão que realizam. O relatório  
está disponível no site da Basílica.
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EXPOSIÇÃO, ADORAÇÃO E BÊNÇÃO DO 
SS.MO SACRAMENTO
Dia 5 de dezembro, domingo, das 15h00 às 17h00. 
Com a oração do terço da Divina Misericórdia e 
Vésperas.

Dezembro
5

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS  
SOLENIDADE  
DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
7 de Dezembro (vespertinas): às 17h e 22h; 
8 de Dezembro: às 9h, 10h30 e 12h.


