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No Advento preparamos o nosso 

coração com alegria e expectativa para 

o Natal! Somos, mais uma vez, 

desafiados a “preparar o Caminho do 

Senhor”. Este ano será um Natal 

especial e diferente. Confinados, temos 

mais tempo para passar em família. 

Nesta perspectiva, propomos-te que 

olhes com o coração para a família de 

Belém e que construas em tua casa um 

presépio, para depois partilhares com 

toda a Diocese.  

Olha com pormenor para cada 

personagem do presépio. E se tu fosses 

um deles?! Maria, José, os Reis Magos, 

o anjo e os pastores atenderam a chamada. Cada um deles dispôs-se 

a amar, a pôr-se a caminho, a acreditar e a confiar. Cada um deles 

dispôs-se a seguir a vocação que Deus tinha escrito para si. E tu? Já 

atendeste a chamada? Faz-te pequenino como Jesus e oferece o teu 

coração a Deus e ao seu serviço. Dispõe-te a amar.  

Na construção do teu presépio, usa a imaginação e constrói o 

lugar mais bonito onde queres que Jesus nasça, mas lembra-te: o mais importante é que nasça no 

teu coração e no seio da tua família. 

Para nós todos os Presépios valem ouro, pois mostram o que de mais importante há no 

Natal, por isso, sugerimos que Participes nos Presépios D’Ouro. Para participares só tens que 

escolher a categoria onde se enquadra o teu presépio e enviar-nos uma fotografia para o mail: 

pastoraldasvocacoes.viseu@gmail.com ou para nossa página do Facebook @chamada.viseu. As 

categorias são as seguintes: 1) Presépios Laudato Si (Em Material Reciclável); 2)

 Presépios Tradicional; 3) Presépios COVID; 4) Presépios Criativo. O prémio de 

participação neste pequeno concurso é mostrares a todas as pessoas o quão especial é o Natal 

para ti e para a tua família. A participação pode ser feita a título pessoal, familiar ou comunitário 

(Paróquia, Escola, Instituição, grupos, etc.). 

Nunca te esqueças que o Natal acontece dentro do teu coração. Se nele tocar um sino que te 

mostre o caminho vocacional, deixa-o ecoar bem alto!  
A equipa da Pastoral das Vocações da Diocese de Viseu   



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, 

disse Jesus aos seus discípulos: 

«Acautelai-vos e vigiai, 

porque não sabeis quando chegará o momento. 

Será como um homem que partiu de viagem: 

ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, 

atribuindo a cada um a sua tarefa, 

e mandou ao porteiro que vigiasse. 

Vigiai, portanto, 

visto que não sabeis quando virá o dono da casa: 

se à tarde, se à meia-noite, 

se ao cantar do galo, se de manhãzinha; 

não se dê o caso que, vindo inesperadamente, 

vos encontre a dormir. 

O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». 

  

1ª Leitura | Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 

«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis.» 

Salmo Responsorial | Sl 79 (80) 

Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 

2ª Leitura | 1 Cor 1, 3-9 

Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Evangelho | Mc 13, 33-37 

«Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa.» 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  

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 
confinamento do nosso lar, no medo pela 
incerteza do tempo presente… O Advento é uma 
espera na dinâmica do preparar do nosso 
coração para acolher a vida nova que está 
prestes a surgir. 



… para a vida. 
 

 

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-nos a equacionar a nossa 
caminhada pela história à luz da certeza de que “o Senhor vem”. Apresenta também 
aos crentes indicações concretas acerca da forma devem viver esse tempo de espera. 

A primeira leitura é um apelo dramático a Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de vir 
mais uma vez ao encontro de Israel para o libertar do pecado e para recriar um Povo de 
coração novo. O profeta não tem dúvidas: a essência de Deus é amor e misericórdia; essas 
“qualidades” de Deus são a garantia da sua intervenção salvadora em cada passo da 
caminhada histórica do Povo de Deus. O texto termina com uma imagem muito bela: Deus é o 
“oleiro” e o seu Povo é o barro que o artista modela com amor e cuidado. A imagem serve 
para definir o poder e o senhorio de Deus que pode modelar o seu Povo como bem Lhe 
aprouver; mas, provavelmente, faz também alusão àquilo que o profeta espera de Deus: a 
nova criação. 

A segunda leitura mostra como Deus Se faz presente na história e na vida de uma 
comunidade crente, através dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o seu 
Povo. Sugere também aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem 
os dons de Deus. Há neste texto dois aspectos que, pelo seu significado e importância, convém 
pôr em relevo: o primeiro diz respeito aos dons que a comunidade recebeu de Deus, através 
de Jesus Cristo; o segundo diz respeito à finalidade do chamamento dos coríntios.Paulo 
manifesta a sua convicção de que os “carismas” com que Deus cumulou os coríntios são 
destinados a construir uma comunidade orientada para Jesus Cristo, capaz de viver de forma 
irrepreensível o seu compromisso com o Evangelho até ao dia do encontro final e definitivo 
com Cristo. 

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a história com coragem, determinação e 
esperança, animados pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, que esse tempo de 
espera deve ser um tempo de “vigilância” – isto é, um tempo de compromisso activo e efectivo 
com a construção do Reino. 

O Evangelho deste domingo começa com uma parábola: a parábola do homem que partiu 
em viagem, distribuiu tarefas aos seus servos e mandou ao porteiro que vigiasse e termina 
com uma admoestação aos discípulos acerca da atitude correcta para esperar o Senhor. Os 
discípulos de Jesus não podem, portanto, cruzar os braços, à espera que o Senhor venha; eles 
têm uma missão. É necessário não esquecer isto: esta espera, vivida no tempo da história, não 
é uma espera passiva, de quem se limita a deixar passar o tempo até que chegue um final 
anunciado; mas é uma espera activa, que implica um compromisso efectivo com a construção 
de um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, mais evangélico. 

Quem é o “porteiro”, com uma tarefa especial de vigilância? O “porteiro” parece ser todo 
aquele que tem uma responsabilidade especial na comunidade cristã… A sua missão é impedir 
que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho e à dinâmica do Reino, 
por isso tem a missão da vigilância e da animação da comunidade. Eles devem ajudar a 
comunidade a discernir permanentemente, diante dos valores do mundo, aquilo que a 
comunidade pode ou não aceitar para viver na fidelidade activa a Jesus e às suas propostas. 

A palavra-chave do Evangelho deste dia é esta: “vigilância”. 



Da Palavra… 

 

   

Segunda-feira, 30  

S. André, Apóstolo – FESTA 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Ramirão 

Terça-feira, 1 

14:30 Festa de Santo Eloy Rancosinho 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 2 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 3  

 S. Francisco Xavier,  
presbítero, Padroeiro das Missões – MO 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 4  

S. Frutuoso, S. Martinho de 
Dume  

e S. Geraldo, bispos – MO 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 5  

S. Ambrósio,  
bispo e doutor da Igreja – 

MO 

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

17:00 Eucaristia Mata 

18:15 Eucaristia Fuinhas 

Domingo, 6 
II Domingo  
do Advento  

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Maceira 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Sobral Pichorro  

Celebração da Palavra Muxagata 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Infias  
«  

   

30 nov a 6 dez |  20  

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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