
 

    

I Domingo do Advento – Ano B 
 

A liturgia do primeiro Domingo do Advento con-
vida-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 como devem viver esse tempo de espera. 

A primeira leitura (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7) é 
um apelo dramático a Jahwéh, o Deus que é “pai” e 
“redentor”, no sentido de vir mais uma vez ao encon-
tro de Israel para o libertar do pecado e para recriar 
um Povo de coração novo. O profeta não tem dúvi-
das: a essência de Deus é amor e misericórdia; essas 
“qualidades” de Deus são a garantia da sua interven-
ção salvadora em cada passo da caminhada histórica 
do Povo de Deus. 

O Evangelho (Mc 13, 33-37) convida os discípu-
los 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 ativo e efetivo na construção do Reino. 

A segunda leitura (1 Cor 1, 3-9) mostra como 
Deus Se faz presente na história e na vida de uma co-
munidade crente, através dos dons e carismas que gra-
tuitamente derrama sobre o seu Povo. Sugere também 
aos crentes que se mantenham atentos e vigilantes, a 
fim de acolherem os dons de Deus. 

(Da Liturgia Dehoniana) 
 

 

Agenda desta Semana 
 

- Dia 01.dez.º, 1.ª sexta-feira do mês – Exceci-
onalmente, não haverá Exposição nem Bênção do 
Santíssimo Sacramento. – Às 18.00, Terço do Rosário 
e Eucaristia. – Às 21.00, não haverá “Iniciação Cristã 
de Adultos” (preparação para o Batismo e para o 
Crisma). – Às 15.00, casamento de Neuza Arraia e 
João Santos Ferreira, na Igreja de São Lourenço, em 
Azeitão   

- Dia 02.dezº, sábado, T. C. – Às 10.00, Ba-
tismo de Mafalda Pereira (Padre Alberto de Sousa, S. 
J.). – Às 11h00, Batismo de Maria Valdrez Alves (Pa-
dre Alberto de Sousa, S. J.). – Às 12.00, Batismo de 
Leonor Miranda. – Às 17.00, Catequese para Crianças 
e Jovens, seguida de Missa Vespertina, às 18.30: 
“Festa da Vida” e Compromisso dos Grupos de Vida 
Cristã (GVX). Celebração das Bodas de Ouro Matri-
moniais de Laura Nunes Robalo Gomes e Manuel Au-
gusto Gomes. 

 

 

- Dia 03.dez.º, I Domingo do Advento. – Às 
15.00, Batismo de Mafalda Machado (Padre Luís 
Onofre, S. J.).   

- Dia 04.dez.º, seg.-feira, T. A. – Como habi-
tual, às segundas-feiras, a Igreja está encerrada, para 
limpeza e descanso. 

- Dia 05.dez.º, terça-feira, S. Martinho de 
Dume, S. Frutuoso e S. Geraldo. – Às 18.00, Lição 
dos Grupos de Guitarra. Às 19.00, Lição de CPB. 

- Dia 06.dez.º, quarta-feira, T. A. – Às 10.00, 
Terço de Raquel. – Às 15.00, Lição de Informática. – 
Às 19.00, Lição de Bíblia; Às 21.00, Reunião do 
Grupo de Cultura e Convívio.  

- Dia 07.dez.º, quinta-feira, Santo Ambrósio. 
- Dia 08.dez.º, sexta-feira, Solenidade da Ima-

culada Conceição. – Missas como ao Domingo. – 
Às 11.00, batismo de Maria Cunha Lopes (Padre Car-
los Carvalho, S. J.). – Às 15.30, Missa e Batismo de 
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Ano Novo 
 

Neste Domingo, primeiro dia do novo Ano 
Litúrgico, é normal que nos desejemos “muitas fe-
licidades” para o novo tempo, cheio de criatividade 
e das necessárias remodelações, com muito ânimo 
e toda a disponibilidade interior. 

Que o lema “Fazer da Palavra de Deus o lugar 
onde nasce a Fé”, proposto para este ano, na nossa 
Diocese, seja o grande motor do desenvolvimento 
da nossa fé e o orientador seguro das decisões e 
experiências da nossa comunidade. 

Que o mesmo lema constitua a chave certa do 
desenvolvimento contínuo das nossas relações fra-
ternas, pessoais e comunitárias, capazes de impul-
sionar a criação de um mundo bem melhor.    

  Padre João    



Pedro Caldeira (Padre Nélio Pereira Pita). Não haverá 
Lição de Iniciação Cristã. 

- Dia 09.dez.º, sábado. T. C. – Às 12.00, Casa-
mento de Maria Vitória Borges e José Onofre Pereira 
– Às 15.00, Missa e Batismo de Gabriel Fernandes 
(Padre Carlos Manuel Matos). 

- Dia 10.dez.º, Domingo, II Dom. do Ad-
vento: – Às 11.00, Batismo de Afonso Luís Moura. 
Às 16.00, na Igreja do Colégio S. J. de Brito, 3.º Con-
certo da III Temporada de Órgão: Coro do Teatro 
Nacional de São Carlos, dirigido pelo Maestro Gio-
vanni Andreoli, com entrada livre.  

 

 

Visita Pastoral 
 

No Domingo passado, dia 26, terminou a Visita 
Pastoral do Senhor Bispo, D. Joaquim Mendes, à 
nossa Paróquia de São João Baptista do Lumiar. O úl-
timo ato desta Visita Pastoral foi a presidência da 
Concelebração Eucarística Solene do Domingo, no 
Centro Social da Musgueira, com a participação do 
Assistente Religioso do Centro Social, Padre Jorge 
Sena, e também do nosso Prior. O Senhor Bispo já 
não pôde presidir à Eucaristia das 12.00, na Igreja Pa-
roquial, por ter de seguir para Santarém, para estar 
presente na cerimónia de entrada na diocese do novo 
bispo D. José Traquina, até aqui também Bispo-Auxi-
liar do Patriarcado de Lisboa. 

Sensibilizou muito todos os presentes a Reunião 
de D. Joaquim com os membros dos Conselhos Pas-
toral e Económico da Paróquia, ao explicar-lhes e co-
mentar o que se esperava de cada um dos Conselhos 
e de cada um dos seus elementos, na construção de 
uma paróquia mais viva e mais participada – uma ver-
dadeira família de famílias. 

O Senhor Bispo, pelo que nos foi dado entender, 
apreciou muito a visita ao Centro Social da Musgueira, 
ao Centro de Dia para a Terceira Idade, à Capela de 
São Sebastião, ao CAJIL (Centro de Ajuda aos Jovens 
e Idosos do Lumiar), e o Encontro com os Escuteiros 
e com as Crianças e os Jovens. 

Saibamos nós agora recolher os frutos de toda 
esta visita e dos seus diversos encontros, tanto na cri-
ação de novas iniciativas como na procura de atingir 
as metas que nos propusemos, para não ficarmos 
“marginais” a toda a “revolução” que nos propuse-
mos e sobre a qual convém que estejamos sempre 
atentos, corrigindo o que for preciso e impulsionando 
o que virmos que vale a pena.   

  

Preparando o nosso Natal 
  

Estão em preparação várias iniciativas para uma 
boa celebração do Natal. Em todas elas se perspeti-
vam manifestações e atividades muito interessantes. 
Sobressai, para já, a construção de um presépio artís-
tico movimentado, com cenas da vida comum, capa-
zes de chamar a atenção, sobretudo das crianças visi-
tantes, para o Menino Jesus que quis nascer assim. 

 

A outra preparação do Natal 
  

A grande preparação para o nosso Natal ir-se-á de-
senrolando pelo Advento adiante. Não faltará a pro-
posta de algum tempo de reflexão, de estudo e de ora-
ção, fomentar-se-á a receção dos Sacramentos do Per-
dão e da Unção dos Doentes.  

Aponte já na sua agenda, pois é para toda a Comu-
nidade: No dia 16, Sábado, teremos um Jantar de 
Natal, no Refeitório Grande do Colégio S. João de 
Brito, em ambiente de festa, com muita animação e 
muitas surpresas. Nos dias seguintes, haverá a hipó-
tese de visitas a pessoas acamadas, com a Sagrada Co-
munhão e a Unção dos Doentes. Espera-se a colabo-
ração dos Familiares e dos Amigos das pessoas sós ou 
acamadas, a fim de poderem receber a Visita do Prior 
ou dos Ministros Extraordinários da Comunhão, con-
forme os casos. 

   

A encerrar 
 

1.- Adivinhas e charadas: 
 Eu ando em todas as festas, apesar de gordo ser. 
Sei tocar, mas só toco quando alguém me bater. 
- (Resposta na próxima edição).  

2.- Solução da adivinha anterior:  
Estou num frasco fechada para me não entornar, 
só quando alguém me espalha é que começo a fa-
lar. – Resposta: – A tinta de escrever. 

3.- Anedota:  
– A sua doença é hereditária – diz o médico. 
– Então, faça favor de passar a fatura aos meus 
pais, ou melhor, aos meus avós. 

4.- Provérbios: 
- Não é pobre o que tem pouco, mas o que muito 
cobiça (Provérbio Português). 
- Das águias não nascem pombos (Prov. Brasileiro). 
- Caça, guerra e amores: por prazer, mil dores. (Pro-
vérbio Espanhol). 

5.- Tweeter do Papa: 
- O amor de Cristo é como um “GPS espiritual” que 

nos guia infalivelmente rumo a Deus e ao coração do nosso 
próximo. (29.Nov.2017)  

 

Bom Domingo! 
Bom Fim-de-Semana! 

- Aos Domingos e Dias Santos: três cele-
brações eucarísticas: às 9.30, 12.00 e 18.30.  

- Terço, às 18h00 (menos ao sábado). 
- Confissões: a qualquer hora, sempre que 

pedido. Em especial: Sábados, das 17 às 18.00. 


