
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – A esperança do Advento 
A Liturgia do tempo do Advento vive-se durante quatro semanas. É um tempo de 

esperança, que nos ajuda a fazer o caminho humano e espiritual em direção à celebração 
litúrgica do Natal. Devemos por isso, centrar a nossa fé, a nossa alegria e a nossa 
esperança na vinda do Messias, Jesus, o Salvador prometido para toda a humanidade. 

O Advento é um tempo privilegiado para aprendermos a “caminhar juntos”, em 
experiência sinodal ao longo de quatro domingos, intercalando pelo meio Maria 
Imaculada, em que durante a novena que estamos a viver para honrar a padroeira de 
Portugal, pela oração do terço e pela meditação dos mistérios da vida de Maria, 
queremos esperar vigilantes e com alegria o Deus-Connosco, O Emanuel que vai 
chegar. 

O Advento é também o tempo da alegria, que vem de um coração novo centrado no 
encontro pessoal com Cristo, que nos ensina a discernir o essencial do supérfluo na vida 
cristã. É preciso que o coração das pessoas mude e também as suas atitudes, deixando-se 
renovar pela Palavra de Deus, que vamos escutar com abundância e dinamismo 
espiritual neste tempo em que todos ansiamos a vinda do Senhor. 

Só espera o Senhor no Advento quem o deseja ardentemente. Atentos e vigilantes. 
Como Maria, a Imaculada, e São José saibamos acolher o Senhor que vem ao nosso 
encontro, particularmente na vida dos pobres, dos doentes e dos desamparados deste 
mundo que ainda vivem nas periferias das nossas comunidades. 

A liturgia do Advento convida-nos a viver a vida em santidade e alegria, assente na 
vigilância, na oração e na prática da caridade. O Advento é um tempo de promessas 
messiânicas e de esperanças cheias da novidade que a Palavra de Deus semeia no 
coração do seu povo em abundância. 

Deus fala-nos através do Seu próprio Filho e acende em nós uma luz e o desejo de 
um tempo novo tecido de felicidade e compromisso cristão. O Advento faz germinar em 
nós a coragem de saber semear a Boa Nova e esperar o Messias prometido à 
humanidade, na esperança de uma Igreja renovada e de um mundo melhor, mais justo, 
mais solidário e mais fraterno. 

A humanidade avança graças à esperança em Cristo que vem. Não andemos por 
caminhos tortuosos de indiferença, de derrotismo, de pessimismo, mas sejamos pessoas 
positivas como Maria e São José, esperando com fé e confiança Jesus, o Salvador do 
mundo. 

Neste Advento todos somos convidados a rezar: Vinde Senhor Jesus! 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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N.B.:  

Domingo 2ªfeira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
05 06 07 08 09 10 11 12 

9h 
Forninhos 

 
10h15 
Dornelas 

 
11h30 
PenaVerde 

 
14h30 
Queiriz 

16h30 
Valagotes 
(Forninhos) 

 
18h Moreira 
(PenaVerde) 

18h30 
Dornelas 

9h 
Matança 

 
10h15 
Queiriz 

 
11h30 
PenaVerde 

 
14h 
Dornelas 

 
15h15 
Forninhos 

17h Casal 
do Monte 
(Queiriz) 

 
18h Feitais 
(PenaVerde) 

10h30 Lar 
de Dornelas 
(Pólo I) 

 
17h 
Aveleiras 
(Queiriz) 

 
18h 
Urgueira 
(PenaVerde) 

17h 
Queiriz 

9h 
Forninhos 

 
10h15 
Matança 

 
11h30 
PenaVerde 

 
14h(30) 
Dornelas 
(S. Luzia)  
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I           Bar 5, 1-9 
«Deus mostrará o teu esplendor» 

 

Leitura do Livro de Baruc 
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória 
que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a 
cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura 
que há debaixo do céu; Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 
piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente: vê os teus filhos 
reunidos desde o Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus Se ter 
lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas 
agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu 
abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a 
terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança, na glória de Deus. Também os 
bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, porque 
Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que 
d’Ele procedem.  Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3) 
Grandes maravilhas fez por nós o Senhor: por isso exultamos de alegria. 
Ou: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
 
LEITURA II                 Filip 1, 4-6.8-11 

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, 
recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até 
ao presente. Tenho plena confiança de que Aquele que começou em vós tão boa obra 
há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo 
a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa caridade cresça cada 
vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos 
torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude dos frutos de justiça que 
se obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus.  Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO               Lc 3, 1-6 

«Toda a criatura verá a salvação de Deus» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era 
governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região 
da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, 
foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda 
a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a remissão dos pecados, 
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales 
e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as 
veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Podemos situar o tema deste Domingo à volta da missão 
profética. Ela é um apelo à conversão, à renovação, no sentido de 
eliminar todos os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao 
nosso mundo e ao coração dos homens. Esta missão é uma exigência que é feita 
a todos os baptizados, chamados – neste tempo em especial – a dar testemunho 
da salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer. 

A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão é um 
verdadeiro êxodo da terra da escravidão para a terra da felicidade e da 
liberdade. Durante o percurso, somos convidados a despir-nos de todas as 
cadeias que nos impedem de acolher a proposta libertadora que Deus nos faz. A 
leitura convida-nos, ainda, a viver este tempo numa serena alegria, confiantes 
no Deus que não desiste de nos apresentar uma proposta de salvação, apesar dos 
nossos erros e dificuldades. 

A segunda leitura chama a atenção para o facto de a comunidade se 
dever preocupar com o anúncio profético e dever manifestar, em concreto, a sua 
solidariedade para com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. 
Sugere, também, que a comunidade deve dar um verdadeiro testemunho de 
caridade, banindo as divisões e os conflitos: só assim ela dará testemunho do 
Senhor que vem.  

O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida os 
homens a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir, quanto 
aos valores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao encontro 
de cada homem e apresentar-lhe uma proposta de salvação, é necessário que os 
corações estejam livres e disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. É esta 
missão profética que Deus continua, hoje, a confiar-nos. 

João é o profeta, cujo anúncio prepara o coração dos homens para 
acolher o Messias. A dimensão profética está sempre presente na comunidade 
dos baptizados. A todos nós, constituídos profetas pelo baptismo, Deus chama a 
dar testemunho de que o Senhor vem e a preparar os caminhos por meio dos 
quais Jesus há-de chegar ao coração do mundo e dos homens. 

Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma conversão urgente, 
que elimine o egoísmo, que destrua os esquemas de injustiça e de opressão, que 
derrote as cadeias que mantêm os homens prisioneiros do pecado… Preparar o 
caminho do Senhor é um re-orientar a vida para Deus, de forma a que Deus e os 
seus valores passem a ocupar o primeiro lugar no nosso coração e nas nossas 
prioridades de vida. 

Esse processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que nos 
transportará da terra da opressão para a terra nova da liberdade, da graça e da 
paz. Só quem aceita percorrer esse “caminho” experimentará a “salvação de 
Deus”. 

A preocupação de Lucas em situar concretamente, no espaço e no tempo, os 
acontecimentos da salvação chama a atenção aos profetas que anunciam a 
“vinda do Senhor”, no sentido de encarnar o seu anúncio no contexto cultural e 
político onde estão inseridos, a ir ao encontro do homem concreto, com a sua 
linguagem, os seus problemas concretos, as suas ânsias, os seus dramas, sonhos 
e esperanças. A linguagem com que o profeta anuncia a salvação não pode ser 
uma linguagem desencarnada, mas tem se ser uma linguagem viva, 
questionante, interpelativa. 
 
 


