
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

 
I SEMANA - COM DEUS, SEMPRE HÁ 

ESPERANÇA 
Atraídos pela Luz de Deus, que é 

Esperança para todos nós, praticamo-la no nosso 
dia a dia. Muitas vezes, temos bons pensamentos, 
dizemos palavras acertadas, praticamos acções 
boas e justas. Mas, outras vezes, estamos 
desanimados e falta-nos a esperança face às 

dificuldades e problemas do dia a dia. Pensamos e fazemos coisas que nos prejudicam e 
que ferem a Deus e aos outros. Como diz a Bíblia num dos seus livros do Antigo 
Testamento: “Filho, presta atenção a todas as tuas obras e sê prudente nas tuas palavras” 
(Tob 4,14) e Jesus no Evangelho deste domingo: “O que vos digo a vós, digo-o a todos: 
“vigiai”. Precisamos assim de estar atentos, de vigiar os nossos pensamentos, palavras e 
comportamentos. É o que vamos procurar fazer nesta primeira semana do Advento. 
ORAÇÃO AO ACENDER DA VELA 

P - Neste Advento, preparamo-nos para receber a Luz de Cristo. Que ela 
dissipe as trevas que neste momento nos invadem, console quem está sozinho, 
desamparado e desempregado, dê saúde aos doentes e mantenha os nossos corações 
animados, vigilantes e orientados para a prática e a vivência da ESPERANÇA.   

T- Amen. 
 

ACTIVIDADES 
EVANGELHO - Leitura e meditação de Mc 13,33-37 
ORAÇÃO - Salmo 79: 
Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós criastes; 
e não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.  

PALAVRA CHAVE - NÃO PERDER A ESPERANÇA 
ACTIVIDADE - Acender e ornamentar a primeira vela de cor verde, construir a 
cabana, e colocar algumas moedas no mealheiro solidário. 
 

*********************************************************************** 
 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
29 30 01 

Dezembro 
02 03 04 05 06 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Matança 
 
11h30 
Queiriz 
 
14h30 
Dornelas 

* 

16h30 
Forninhos 
 
17h30 
Matança 

18h 
PenaVerde 

17h 
Queiriz 

18h 
Dornelas 

17h 
Matança 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Queiriz 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I         Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 
«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o vosso nome. 
Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso 
coração, para que não Vos tema? Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da 
vossa herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa face estremeceram 
os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além de 
Vós, fizesse tanto em favor dos que n’Ele esperam. Vós saís ao encontro dos que 
praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. Estais indignado contra nós, 
porque pecámos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos 
como um ser impuro, as nossas acções justas eram todas como veste imunda. Todos 
nós caímos como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. 
Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se apoiar em Vós, 
porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das nossas 
faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos 
todos obra das vossas mãos. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL        Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19 (R. 4) 
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 
 
LEITURA II         1 Cor 1, 3-9 

Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor 
Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça 
divina que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo: em 
toda a palavra e em todo o conhecimento; e deste modo, tornou-se firme em vós o 
testemunho de Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que 
esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao 
fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é 
Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                   Mc 13, 33-37 

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

Palavra na 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 ao Senhor, o 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. 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. 

Antes de mais, o Evangelho deste domingo coloca-nos diante de uma certeza 
fundamental: “o Senhor vem”. A nossa caminhada humana não é um avançar sem 
sentido ao encontro do nada, mas uma caminhada feita na alegria ao encontro do Senhor 
que vem. Não se trata de uma vaga esperança, mas de uma certeza baseada na palavra 
infalível de Jesus. O tempo de Advento recorda-nos a realidade de um Senhor que vem 
ao encontro dos homens e que, no final da nossa caminhada por esta terra, nos oferecerá 
a vida definitiva, a felicidade sem fim.  O tempo do Advento é, também, o tempo da 
espera do Senhor. O Evangelho deste Domingo diz-nos como deve ser essa espera… A 
palavra mágica é “vigilância”: o verdadeiro discípulo deve estar sempre “vigilante”, 
cumprindo com coragem e determinação a missão que Deus lhe confiou. Estar 
“vigilante” não significa, contudo, preocupar-se em ter sempre a “alminha” limpa para 
que a morte não o apanhe com pecados por perdoar; mas significa viver sempre activo, 
empenhado, comprometido na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. 
Significa cumprir, com coerência e sem meias tintas, os compromissos assumidos no dia 
do baptismo e ser um sinal vivo do amor e da bondade de Deus no mundo. É dessa 
forma que eu tenho procurado viver?  Em concreto, estar “vigilante” significa não viver 
de braços cruzados, fechado num mundo de alienação e de egoísmo, deixando que 
sejam os outros a tomar as decisões e a escolher os valores que devem governar a 
humanidade; significa não me demitir das minhas responsabilidades e da missão que 
Deus me confiou quando me chamou à existência… Estar “vigilante” é ser uma voz 
activa e questionante no meio dos homens, levando-os a confrontarem-se com os 
valores do Evangelho; é lutar de forma decidida e corajosa contra a mentira, o egoísmo, 
a injustiça, tudo aquilo que rouba a vida e a felicidade a qualquer irmão que caminhe ao 
meu lado… O nosso Evangelho recomenda especialmente a “vigilância” aos “porteiros” 
da comunidade – isto é, a todos aqueles a quem é confiado o serviço de proteger a 
comunidade de invasões estranhas. 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, peço-Te a graça de construir a minha vida assente 

no olhar, no vigiar e no orar, e nesta atitude preparar bem a tua 
chegada. Não é uma tarefa fácil e sei que vou cair e ceder muitas 
vezes ao cansaço; mas sei que a tua mão misericordiosa me dará o 
impulso necessário para recomeçar a olhar, a vigiar e a orar. 
 


