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Preparai o caminho do Senhor.
Caríssimo,
Neste segundo Domingo do Advento, o Profeta João Bap sta exorta-nos a preparar o caminho do Senhor. O que signiﬁca este apelo? No meio da nossa vida e das
nossas múl plas tarefas e diﬁculdades, mais uma vez, somos convidados a arriscar
no Senhor, a encontrar n’Ele o sen do mais profundo da nossa existência. É, no fundo, um apelo à conversão, um convite a renovar a vida a par r de Deus.
Esta semana somos convidados a preparar a vinda do Senhor que quer descer
à nossa realidade concreta e, nessa preparação, seremos conduzidos pela oração da
Igreja que nos ajuda a acolher a Pessoa de Jesus. Rezar a par r da Palavra de Deus
que me é oferecida todos os dias, como expressão de uma in midade onde se joga e
arrisca tudo. Quero ver Jesus e por isso ponho-me diante d’Ele, nesta semana, na
oração e na humildade. Muitas vezes o que nos impede de ver Jesus é a soberba do
coração e por isso procurar actos de humildade concretos ajudar-nos-á a libertar das
escamas que nos impedem de O reconhecer vivo e disponível, sempre perto de nós.
O Advento é uma oportunidade para nos voltarmos para o Senhor, para encontrarmos n’Ele as razões da nossa esperança. O Senhor vem para nós e a Palavra de João
encerra uma promessa que se pode concre zar hoje na nossa vida: “Toda a criatura
verá a salvação de Deus”.
Na próxima Quarta-feira celebramos a nossa Padroeira, Senhora da Conceição,
e nela contemplamos a obediência à Palavra e à vontade de Deus, o acolhimento de
uma Presença que a fecundou e a fez par cipar do seu projecto de salvação. Celebremos com alegria esta Solenidade da Imaculada Conceição e peçamos-lhe auxílio nos
nossos vales de lágrimas. Ela levar-nos-á a Jesus.
Saúda-vos com es ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 3, 1-6
Uma palavra de amor de um pai
que não desiste de nos conduzir à
vida eterna.
Quero viver este tempo de Advento na simplicidade verdadeira,
procurar a in midade para estar
com Deus, escutar a sua palavra, e
pedir-lhe que me mostre o caminho a seguir. Peço-Lhe que me
mostre os meus erros, que me
ajude a pedir perdão aos meus
irmãos, e me fortaleça para não
voltar a errar - experimentar o
arrependimento sincero e sen r a
Paz.
Peço também a Deus que me ajude a vencer o medo e a acomodação e a fazer uma caminhada de
ajuda aos outros, de disponibilidade para aceitar que as coisas mudem à úl ma hora, que os outros
falhem comigo, que a história não
seja segundo a minha vontade,
mas segundo a vontade de Deus.
Santo Domingo a todos.
A Paz con go!
Elsa Couceiro

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
2º DOMINGO DO ADVENTO
1ª Leitura - Br 5, 1-9
Deus decidiu que as altas montanhas e
colinas seriam abaixadas para que Israel
pudesse caminhar em segurança.

Salmo - 125
Quando o Senhor trouxe os ca vos de
volta a Sião, nós estávamos como num
sonho! Então das nossa bocas irrompiam
expressões de alegria.
2ª Leitura - Fl 1, 4-6. 8-11
Aquele que começou em vós uma obra
tão bonita con nuará até à sua conclusão
no dia em que Cristo Jesus vier.
Evangelho - Lc 3, 1-6
João percorreu a região da Jordânia proclamando um ba smo de conversão para
o perdão dos pecados: «A Voz daquele
que grita no deserto: Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas.»

Salmo Responsorial

O Senho fez maravilhas
em favor do seu povo

Neocatecumonais
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

nua a ser o ba sta mais conhecido.
João é «aquela voz que clama no deserto» e pede aos seus ouvintes que
preparem «o caminho do Senhor»,
isto é, a vinda iminente de Cristo.

SOLENIDADE DA
IMACULADA CONCEIÇÃO
Da prisão, Paulo revela os seus sen mentos de «profundo afeto» e
«alegria» pela comunidade de Filipe na
Macedónia. Regozija-se com o vínculo
da comunhão que foi criado entre ele
e os Filipenses. Em par cular, ele nha
falado com um grupo de mulheres em
oração e nha ba zado Lídia, «que
adorava o único Deus» e que lhe prestaria um grande serviço. Ele con nua
certo de que Deus vai garan r que
consolide «tão bela obra» que nha
iniciado na comunidade.
Lucas fez um trabalho me culoso do
ponto de vista da história. Ele dá-nos
uma visão geral convincente com esta
nomenclatura de ﬁguras civis e religiosas, com os seus nomes, Dtulos e territórios. O úl mo nome é o de «João,
ﬁlho de Zacarias» e des natário da
«palavra de Deus». João é um pregador i nerante que «proclama um basmo de conversão para o perdão dos
pecados». Há época, exis am movimentos ba stas judeus, mas João con-

Na próxima 4ª feira, dia 8 de Dezembro, dia da SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM
MARIA, as Celebrações Eucarís cas
serão as seguintes:
Dia 7 - 3ª feira- às 18.30 h., Vesper na, na Igreja de S. José.
Dia 8 - 4ª feira:
- Às 10.00 horas, na Igreja de S. José.
- Às 12.00 horas, na Igreja Paroquial.
- Às 18.30 horas, na Igreja Paroquial.
No dia 7 , não haverá a Celebração
das 18.30 h., na Igreja Paroquial.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 6 a 12 de Dezembro
6 - Is 35, 1-10; Sl 84; Lc 5, 17-26
7 - Is 40, 1-11; Sl 95; Mt 18, 12-14
8 - Gn 3, 9-15.20; Sl 97; Ef 1, 3-6.11-12;
Lc 1, 26-38
9 - Is 41, 13-20; Sl 144; Mt 11, 11-15
10 - Is 48, 17-19; Sl 1; Mt 11, 16-19
11 - Sir 48, 1-4.9-11; Sl 79; Mt 17, 10-13
12 - Sf 3, 14-18a; Sl Is 12, 2-6;
Fl 4, 4-7; Lc 3, 10-18

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

No!cias da Comunidade

José não dorme

Vida em Comunidade

Despertando do sono, José fez como
lhe ordenou o anjo do Senhor, e recebeu sua esposa» (Mt 1, 24). O Papa
Francisco tem uma imagem de São José
a dormir. Pode parecer ridículo, mas
esta devoção ao «José dorminhoco»
tem uma profunda sabedoria por detrás. José descansava, sim, mas não
dorme no que concerne à atenção que
tem ao seu Filho. É durante o sono que
Deus fala a José. E é por esta razão que
o Santo Padre escreve um pequeno bilhete ao Padroeiro da Igreja Universal
sempre que tem uma intenção que lhe
é querida na oração. Sabe que, conﬁando em José, a graça que pede, desde
que lícita, verdadeira e sincera, lhe será
concedida. Essa imagem tem até um
pequeno espaço por debaixo da cabeça
de São José onde podemos escrever
uma intenção que nos é tão cara: a conversão dos nossos familiares, a reconciliação com algum parente querido, o
pedido para ter um emprego que nos
permita viver uma maior intensidade na
relação com Jesus no nosso quo diano.
No fundo, o que quisermos e que seja
bom. Aprendamos a descansar com São
José. Durmamos bem, mas sempre conﬁados na graça de Deus, preocupados
em responder ao seu apelo divino, mesmo nos momentos de descanso.

Calendário Paroquial
7 de Dezembro - Celebração Comunitária da Reconciliação, às 21.30 h.,
na Igreja de S. José.
8 de Dezembro - Solenidade da Imaculada Conceição.
8 de Dezembro - Oração de Taizé, às
21.30 h., na Igreja de S. José.
9 de Dezembro - Reunião do Clero da
Vigararia II, às 10.30 h., na Igreja de
Moscavide.
12 de Dezembro - Aniversário natalício do Sr. D. Américo Aguiar.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Devido à evolução da pandemia foi
alterado o plano do primeiro almoço comunitário deste ano pastoral.
Quem já comprou o bilhete do almoço deverá dirigir-se à recepção
das nossas igrejas para se informar.
Teremos duas alterna?vas: ou recebemos o almoço em casa (é necessário deixar morada e número de
almoços) ou podemos levantar o
nosso almoço no salão da Igreja Paroquial a par?r das 13h do dia 8 de
Dezembro.

Pe. Pedro

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

