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A palavra Advento, que vem do latim Adventus, significa «retorno», «chegada». Na 

linguagem cristã primitiva, com o termo Adventos fazia-se referência à última vinda do 

Senhor, ao seu regresso glorioso e definitivo. Mas, com o surgimento posterior das 

festas do Natal e da Epifania, Adventus passou a significar a vinda do Senhor na 

humildade da nossa carne.  

O Tempo do Advento é composto pelas quatro semanas que antecedem o Natal e, 

tem como objectivo, preparar as Solenidade do Natal e da Epifania. A primeira parte 

deste tempo vai das Vésperas I do Iº Domingo do Advento (entre o dia 27 de Novembro 

e 2 de Dezembro) até ao dia 16 de Dezembro e, nesta parte, a Igreja medita na segunda 

vinda do Senhor; do dia 17 ao dia 24 de Dezembro, a 

liturgia prepara-nos para as celebrações do Nascimento 

de Jesus.   

A liturgia do Advento apresenta-nos duas grandes 

figuras que nos servem de modelo a seguir, na 

preparação do Natal: a Virgem Maria, a «serva do 

Senhor» que, prontamente acolheu no seu seio o Filho 

de Deus; e João Baptista, cuja pregação é um convite à 

conversão, um convite a prepararmos os caminhos do 

Senhor. 

Votos de um santo Advento!  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

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 nada, 

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.    

1ª Leitura | Is 2, 1-5 

O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus. 

Salmo Responsorial | Sl 121 (122) 

Que alegria quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. 

2ª Leitura | Rom 13, 11-14 

«A salvação está agora mais perto de nós.» 

Evangelho | Mt 24, 37-44 

«Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.» 
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… para a vida. 
 

 

A Palavra de Deus deste Domingo contém um apelo insistente à vigilância, pois o cristão não 
pode estar instalado no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina, mas deve estar sempre 
à caminho, sempre pronto a fazer-se à estrada do serviço, da caridade, da misericórdia e do 
encontro com os outros, numa procura incessante de perfeição. Sempre atento, sempre vigilante, 
sempre preparado para acolher, sempre pronto a responder aos desafios. 

A primeira leitura, tirada do Livro do Profeta Isaías, convida todos os homens, de todas as raças 
e nações, a dirigirem-se à montanha onde reside o Senhor… pois, é do encontro com o Senhor e 
com a sua Palavra que resultará um mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim. “Vinde, 
subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e 
nós andaremos pelas suas veredas.” 

A segunda leitura, da Carta de São Paulo aos Romanos, recomenda aos cristãos que despertem 
do sono que os mantém presos ao mundo das trevas (o mundo do egoísmo, da injustiça, da 
mentira, do pecado), que se vistam da luz (a vida de Deus, que Cristo ofereceu a todos) e que 
caminhem, com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, ao encontro da salvação. “Chegou a hora 
de nos levantarmos do sono, ... A noite vai adiantada e o dia está próximo.” 

O Evangelho é um forte apelo à vigilância. O cristão verdadeiro não pode viver mergulhado nos 
prazeres que alienam, nem se deixa sufocar pelo trabalho excessivo, nem adormece numa 
passividade que lhe rouba as oportunidades; o cristão está, em cada minuto, atento e vigilante, 
acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos seus desafios, cumprindo o seu papel, 
empenhando-se na construção do “Reino”. Para Mateus, a vinda do Senhor é certa, embora 
ninguém saiba o dia nem a hora; aos cristãos resta estar vigilantes, preparados e activos…  

Para transmitir esta mensagem, Mateus usa três quadros: 
O primeiro, é o quadro da humanidade na época de Noé: os homens viviam, então, numa alegre 

inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua “vidinha” descomprometida; quando o dilúvio 
chegou, apanhou-os de surpresa e impreparados… Se o “gozar” a vida ao máximo for para o homem 
a prioridade fundamental, ele arrisca-se a passar ao lado do que é importante e a não cumprir o seu 
papel no mundo.  

O Segundo, coloca-nos diante de duas situações da vida quotidiana: o trabalho agrícola e a 
moagem do trigo… Os compromissos e trabalhos necessários à subsistência do homem também não 
podem ocupá-lo de tal forma que o levem a negligenciar o essencial: a preparação da vinda do 
Senhor.  

O terceiro, coloca-nos frente ao exemplo do dono de uma casa que adormece e deixa que a sua 
casa seja saqueada pelo ladrão… Os cristãos não podem, nunca, deixar-se adormecer, pois o seu 
adormecimento pode levá-los a perder a oportunidade de encontrar o Senhor que vem.  

A questão fundamental é, portanto, esta: o cristão verdadeiro é aquele que está sempre 
vigilante, atento, preparado, para acolher o Senhor que vem. Não perde oportunidades, porque não 
se deixa distrair com os bens deste mundo, não vive obcecado com eles e não faz deles a sua 
prioridade fundamental… Mas, dia a dia, cumpre o papel que Deus lhe confiou, com empenho e 
com sentido de responsabilidade. 

 

Estamos a iniciar um novo ano litúrgico com a vivência do TEMPO DO ADVENTO, que é um tempo de 
espera do Senhor que vem para visitar o seu povo. Mas esta espera não se traduz num aguardar no 

quietismo da nossa vida, no comodismo do nosso lar, na indiferença diante dos erros dos outros ou dos nossos próprios… 
é uma espera na dinâmica do preparar do nosso coração para acolher a vida nova que está prestes a surgir. 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 2 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 3 

S. Francisco Xavier, 
presbítero,  

Padroeiro das Missões – MO  

14:30 Eucaristia Lar Santa Teresa 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 4 
17:00 Eucaristia Cortiçô 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Quinta-feira, 5  
S. Frutuoso, S. Martinho de Dume  

e S. Geraldo, bispos – MO  
- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 6 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 7  
S. Ambrósio,  

bispo e doutor da Igreja – MO 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Vila Chã 

Domingo, 8 
IMACULADA 

CONCEIÇÃO DA 
VIRGEM SANTA 

MARIA  
Solenidade 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Fuinhas 

16:00 Eucaristia Maceira 
 

 

 

«  

   

2 a 8 dez | 19 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 

I n s c r i ç õ e s  a t é  1 3  d e  D e z e m b r o  
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