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Vigiai e orai em todo o tempo. 

  

 Caríssimo, 

 Iniciamos hoje o Adveno, um tempo privilegiado de graça e de beleza. A 

liturgia de hoje inaugura este tempo com um convite: vigiai e orai em todo o 

tempo porque o Senhor está próximo, o Senhor vem ao nosso encontro para nos 

fazer par$cipar da sua vida. 

 É certo que o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico, não se 

repete. No entanto, na pedagogia celebra$va da Igreja, celebramos todos os 

anos o mistério da Incarnação do Verbo de Deus e tornamo-lo presente na nossa 

história concreta; no hoje da Liturgia preparamo-nos para acolher o mistério de 

Deus que rompe as barreiras do tempo e do espaço para ser encontrar com a 

humanidade, para se entregar a nós no Emanuel - é o Deus connosco. Por isso é 

tão importante vigiar e orar nestes dias de preparação para o Natal para não 

cairmos na superficialidade e acolhermos o essencial deste Natal - o Senhor vem 

para nós, vem iluminar as nossas trevas. 

 Vigiar e orar significa arriscar numa promessa, apostar numa in$midade e 

numa relação forte com o Senhor, debruçar o olhar sobre as realidades verda-

deiramente importantes, buscar um alimento sólido na Palavra que nos é ofere-

cida em cada dia. A Igreja vive na expecta$va da vinda do Senhor e por isso o 

nosso i$nerário espiritual manifesta-se na esperança de caminharos ao encontro 

de Deus e da sua vontade. 

 Clamemos neste tempo: Vinde, Senhor Jesus! Marana tha! Aprendamos 

com a Mãe de Deus que nos quer ensinar a escutar Jesus com coração dócil. 

Saúda-vos com es$ma, 

Pe. Bruno Machado 



Salmo Responsorial 

Para Vós, Senhor,  

elevo a minha alma. 

1ª Leitura - Jr 33, 14-16 

Naqueles dias, farei germinar para 

David um Germe de jus$ça. Jerusalém 

habitará em segurança e eis como se-

rá chamada: «O-Senhor é a nossa jus-

$ça». 
 

Salmo - 24 

Os caminhos do Senhor são amor e 

verdade para aqueles que zelam pela 

sua aliança e as suas leis. 
 

2ª Leitura - 1 Ts 3, 12 — 4, 2 

Que o Senhor fortaleça os vossos co-

rações, tornando-os irrepreensíveis 

em san$dade diante de Deus, nosso 

Pai. 
 

Evangelho - Lc 21, 25-28.34-36 

Ficai atentos, para que o vosso cora-

ção não fique mais pesado com as be-

bidas, a embriaguez e os cuidados da 

vida. Ficai acordados e rezai o tempo 

todo. 

O Evangelho deste primeiro Domingo 

do Advento ressoa em mim como uma 

chamada de atenção para uma reali-

dade que pouco pensamos: o Juízo 

final. Mas não só o juízo final na Se-

gunda vinda de Cristo, mas principal-

mente no meu encontro com Ele, o 

meu Salvador, no fim da minha vida. E 

como tenho eu preparado este encon-

tro com Ele? Tenho vigiado? Ou tenho 

vivido unicamente para os prazeres 

deste mundo? Como é que eu tenho 

amado a Deus? Em quem ponho eu a 

minha esperança? 

Senhor, neste tempo presente de pe-

regrinação rumo a Casa e em que Es-

tás presente não como um juiz, mas 

como Deus Misericordioso, ensina-me 

a amar-Te, dá-me o dom da fé para 

que cumprindo a tua Lei e com a ajuda 

dos sacramentos seja capaz de Amar-

te no próximo e viver sempre a par$r 

de Ti e em Ti. Isto te peço para que no 

dia do meu julgamento a minha sen-

tença seja não a condenação eterna 

ao inferno, mas a viver feliz na Tua 

presença por toda a Eternidade. 

Teresa MartinsTeresa MartinsTeresa MartinsTeresa Martins    

Paroquiana 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
LC 21, 25-28.34-36 

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. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
1º DOMINGO DO ADVENTO 



Na próxima 4ª feira, dia 1 de De-

zembro, Feriado Nacional, só have-

rá a Celebração das 09.00 h, na Igre-

ja de S. José. 

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. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 29 de Novembro a 5 de Dezembro 

29 - Is 2, 1-5; Sl 121; Mt 8, 5-11 

30 - Rm 10,9-18; Sl 18A; Mt 4, 18-22 

  1 - Is 25, 6-10a; Sl 22; Mt 15, 29-37 

  2 - Is 26, 1-6; Sl 117; Mt 7, 21.24-27 

  3 - Is 29, 17-24; Sl 26; Mt 9, 27-31 

  4 - Is 30, 19-21. 23-26; Sl 146; 

Mt 9, 35 — 10, 1.6-8 

  5 - Br 5, 1-9; Sl 125; Fl 1, 4-6. 8-11; 

Lc 3, 1-6 

ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS 
A par8r do dia 27 de Novembro, 

haverá as seguintes alterações: 
 

Missas 

Sábados—às 16.00 h e 18.30 h., na 

Igreja de São José 

Domingos - às 10.00 h. na igreja de 

S. José e às 12.00 h e 18.30 h., na 

Igreja Paroquial. 
 

Também a par8r do dia 30 de No-

vembro a Igreja de São José passa a 

estar aberta da parte da tarde. A Ex-

posição do SanKssimo às quintas-

feiras passará a ser das 09.30 h às 

17.30 h. e as confissões às quintas-

feiras passam também a ser das 

15.00 h às 17.30 h. 

No�cias da Comunidade 

A vida de Jeremias e dos seus contem-

porâneos não é fácil, pois Jerusalém 

está devastada e grande parte de sua 

população está exilada na Babilónia. 

Porém o profeta não deixou de de-

nunciar a infidelidade do povo e dos 

seus líderes. Para além das suas la-

mentações e repreensões, ele foi, sem 

dúvida, o grande arquiteto da renova-

ção espiritual de Israel e Judá.  

Enquanto nos preparamos para cele-

brar a primeira vinda de Cristo ao 

mundo, Jesus fala-nos da Sua segunda 

Vinda! Não há aqui nada de contradi-

tório, pois a vida cristã só pode ser 

vivida, desde a Ascensão de Cristo em 

glória, na esperança do Seu regresso. 

Certamente, o discurso de Jesus men-

ciona sinais celes$ais e terrestres tem-

pestuosos, que são, no entanto, ape-

nas o prelúdio para o glorioso regresso 

do Filho do homem e para a redenção 

defini$va. Para os acreditam em Jesus, 

não há mo$vo para alarme. Pelo con-

trário, devemos «permanecer acorda-

dos» e «levantarmo-nos», vivendo de 

acordo com o evangelho de Cristo.  



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;  

Vida em Comunidade 

No�cias da Comunidade 

A profecia de Isaías diz: «“Eis que a virgem 

conceberá e dará à luz um filho; e hão-de 

chamá-lo Emanuel”, que quer dizer: Deus 

connosco» (Mt 1, 22 - 23). A verdade é que 

Deus se poderia manifestar aos homens de 

muitas e variadas maneiras. E escolheu en-
carnar no seio de uma Virgem de uma cida-
de muito pequenina, recôndita, chamada 
Nazaré. Virgem essa que estava desposada 
com José. Porque devemos rezar por inter-
cessão de São José? Porque Deus assim o 
escolheu como Guardião do pequeno Jesus. 
Deus escolheu este homem para ser o mes-
tre de carpintaria de Jesus. Deus escolheu 
José para ser a presença humana masculina 
na vida de Jesus, enquanto Ele crescia. Pou-
co sabemos de São José, mas para ser esco-
lhido desta forma, só pode ser absoluta-
mente especial. Nesta semana proponho 
que rezemos a São José pedindo a graça de 
sermos homens e mulheres íntegros, segu-
ros e discretos. Só um homem assim pode-
ria ser escolhido por Deus para que se cum-
prisse uma profecia há tanto querida e 
amada. Deus conta com José e com as suas 
qualidades para formar humanamente o 
coração do Seu Filho. E Deus conta também 
connosco para formarmos os corações dos 
nossos filhos e netos na discrição, integrida-
de e segurança. São José, rogai por nós! 

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    

Calendário Paroquial 

30 de Novembro - Recolecção do 

Clero da Vigararia II, das 10.00 h 

às 12.45 h., no Seminário dos 

Olivais. 

4 de Dezembro - Recolecção Pa-

roquial do Advento, na Casa 
de Re$ros do Turcifal, das 

08.00 h às 17.30 h.. 
4 de Dezembro - 1ºs Sábados - 

Na Igreja de S. José, às 17.00 h. 

5 de Dezembro - Celebração do 

Sacramento da Confirmação, 

na Igreja Paroquial, na Cele-

bração das 12.00 h. 
5 de Dezembro - Encontro do 

COV com os COP’S da Vigara-
ria II, na Igreja Paroquial, às 

15.00 h. 

Em José, Deus cumpre a 

sua profecia 

DEVOÇÃO DOS  
PRIMEIROS SÁBADOS 

No primeiro Sábado de cada 

mês respondemos aos apelos 

de Nossa Senhora e rezamos o 

terço em comunidade.  

Retomaremos esta devoção no 

próximo Sábado, dia 4 de De-

zembro, às 17.00 h., na Igreja 

de São José. 


