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ANO A - 27-11-2022 
II SÉRIE – ANO 48º – Nº 1688 

Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. 

  

 Queridos irmãos, 

 Iniciamos hoje o tempo santo do Advento e com ele a certeza da proximidade 

de Deus. Durante estes dias escutaremos os Profetas que anunciam o Messias, o Sal-

vador. Nós já O experimentamos na nossa vida concreta, conhecemos-Lhe o rosto e 

sabemos que caminha connosco na história como o Emanuel, o Deus connosco, sem-

pre atento às nossas tribulações e disposto a dar a Sua vida por nós. 

 O Advento é o tempo de semear a Esperança e a oportunidade para nos unir-

mos ao Senhor numa Aliança. É tempo de combate porque somos chamados à oração 

mais intensa, oração que nos conduz ao Menino que desce para nos salvar do pecado 

e da morte. Hoje escutamos o Senhor que nos convida à vigilância e São Paulo que 

nos exorta a despertar do sono, da preguiça que tantas vezes nos afasta do Senhor. 

 O Evangelho deste Domingo desperta em nós a necessidade da Vigilância. 

Aproxima-se mais um Natal, são tantas as tarefas e as solicitações, e o Senhor sabe 

que corremos o risco de nos afogarmos em tanta azáfama. Por isso é necessário estar 

vigilante, procurar alimento sólido na Palavra de Deus e na oração, estar atento aos 

sinais que nos falam da descida do Messias. É Ele mesmo que se faz dom, Pão, presen-

ça constante, graça e vida. É Ele mesmo que quer habitar no nosso coração e por isso 

neste início do Advento convida-nos à conversão - é necessário preparar o berço para 

acolher o Menino que nos quer transferir da noite do pecado para o glorioso Dia. 

 Estar vigilante e perto do Senhor certamente nos ajudará a ver a presença de 

Deus no mais frágil, no mais pequeno e no pobre. Preparar o Natal de Jesus sem sair 

às periferias, sem cuidar dos mais pequenos, é uma contradição. Estejamos então 

atentos aos sinais do pobre que clama jus4ça, verdade e graça e saiamos com Ele a 

preparar este Natal.    

     Saúdo-vos com es4ma, 

              Pe. Bruno Machado 



1ª Leitura - Is 2, 1-5 

Sim, a lei sairá de Sião e de Jerusalém, a 

palavra do Senhor. 
 

Salmo - 121 

Chamai a paz para Jerusalém: «Paz para 

aqueles que te amam!»  
 

2ª Leitura - Rm 13, 11-14 

Irmãos, vós sabeis: este é o momento, 

chegou a hora de acordarmos do nosso 

sono.  
 

Evangelho - Mt 24, 37-44 

Irmãos, vós sabeis: este é o momento, 

chegou a hora de acordarmos do nosso 

sono.  
 

Caminhar à luz do Senhor  

As leituras deste primeiro domingo do Ad-

vento revelam um duplo movimento: o de 

Deus que vem a nós e o dos homens que 

se dirigem a Deus. Um duplo movimento 

que funda e estrutura toda a nossa histó-

ria com Deus. O Advento é, de certa for-

ma, uma escola de acolhimento a Deus. 

«Por isso, estai também prepara-

dos, porque o Filho do Homem 

virá na hora em que não pensais» 

é como termina esta leitura.  

Reconheço que a minha passagem 

na terra não é eterna? Que nada 

do que tenho é eterno? Foram al-

gumas das questões que me surgi-

ram ao ler este Evangelho. Nada 

pode ocupar o lugar de Deus no 

meu coração, a Ele pertence a mi-

nha vida e o meu viver. 

Jesus quer-me alerta e vigilante, 

atenta e comprome4da. Vigilante 

para não me deixar levar pelo co-

modismo e indiferença. Compro-

me4da e atenta porque a vinda do 

Senhor acontece diariamente na 

minha vida. 

O convite que Jesus me faz é o de 

viver constantemente preparada 

para o encontro com Ele e, como 

diz o Papa Francisco, «o segredo 

para estar vigilante é a oração». 

Ensina-me Senhor, a que neste 

tempo do Advento, tempo de es-

cuta, eu saiba reconhecer o teu 

rosto onde quer que Te encontre. 

Maria PedroMaria PedroMaria PedroMaria Pedro    

Catequista  

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
MT 24, 37-44 

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. 

Salmo Responsorial 
Vamos com alegria  

para a casa do Senhor. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
1º DOMINGO DO ADVENTO 



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 28 de novembro a 4 de dezembro 

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

29 - Is 1, 1-10; Sl 71; Lc 10, 21-24 

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

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

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

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

Mt 9, 35 — 10, 1.6-8 

  4 - Is 11, 1-10; Sl 71; Rm 15, 4-9; 

Mt 3, 1-12 

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 exortação de Paulo, no final de sua 

carta, é toda sobre o amor: «Não te-

nhais dívidas a ninguém, a não ser o 

amor mútuo». Deveis centrar tudo no 

amor, explica São Paulo, porque o res-

to perde importância tendo em vista a 

vinda de Cristo. Ele afirma, portanto, a 

dimensão é4ca da escatologia: já que 

estamos no fim dos tempos, concen-

tremo-nos no que não passará, o amor 

uns pelos outros. 

A passagem do Evangelho deste pri-

meiro domingo do Advento é compos-

ta por duas pequenas parábolas nas 

quais Jesus nos convida a esta alegre 

expecta4va da volta do nosso amado 

Senhor. Com as expressões «nos dias 

de Noé», «antes do dilúvio», «arca», 

«ladrão» ..., a alusão à geração do dilú-

vio, repe4da várias vezes também no 

Novo Testamento, não condena os 

contemporâneos de Noé pelo seu mau 

comportamento. Comer, beber, casar, 

é completamente legí4mo. O seu peca-

do é terem reduzido a existência hu-

mana a isso e acreditarem que o dom 

de Deus se reduz a uma vida entre nós, 

enquanto Deus nos chama a uma vida 

com Ele. 

PRIMEIROS SÁBADOS 
Nos primeiros sábados de cada mês, 

con4nuamos a ter a Devoção dos 

Primeiros Sábados. Serão na Igreja 

de S. José, iniciando-se com a Cele-

bração da eucaris4a às 16.00 h., Ado-

ração do SanOssimo às 17.00 h. e 

Bênção do SanOssimo, às 18.00 h. 

ALTERAÇÃO DE LOCAL DE MISSA 
No próximo sábado, dia 3 de Dezem-

bro, a Missa Vesper3na das 18.30 h., 

não será, como habitualmente, na 

Igreja de S. José, mas na Igreja Paro-

quial, devido à Celebração do Crisma. 

Notícias da Comunidade 

ALMOÇO COMUNITÁRIO 
No próximo dia 8 de Dezembro co-

memoramos a Padroeira da nossa 

Paróquia. Teremos a celebração às 

12.00 h, na Igreja Paroquial e de se-

guida um almoço comunitário. Os 

bilhetes para o almoço são apenas 15 

4jolos. Aproveitemos este dia para 

construir a comunidade paroquial. 



FERIADO 
Na próxima 5ª feira, dia 1 de De-

zembro, Feriado Nacional, só have-

rá a Celebração das 09.00 h, em S. 

José. 

Por esse mo4vo, também não have-

rá a Exposição do San9ssimo Sacra-

mento. 

As nossas Igrejas estarão encerra-

das nesse dia. 

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;  

No�cias da Comunidade 

Queridos irmãos, hoje celebramos o I 

Domingo do Advento. Por essa razão, 

damos graças a Deus pela ordenação 

de três (!) novos diáconos para a nossa 

diocese. Pelas 15h30 na Igreja de Santa 

Maria de Belém – Mosteiro dos Jeróni-

mos, o nosso Patriarca de Lisboa D. 

Manuel Clemente conferirá o primeiro 

grau do sacramento da ordem ao Hé-

lio, ao Miguel e ao Nuno. Alguns de 

nós faremos por estar presentes neste 

dia. Estes diáconos serão ordenados 

em vista do sacerdócio, são os nossos 

futuros padres novos deste ano. Diz-

nos o catecismo que «os diáconos par-

4cipam de modo especial na missão e 

na graça de Cristo. O sacramento da 

Ordem marca-os com um selo 

(«carácter») que ninguém pode fazer 

desaparecer e que os configura com 

Cristo, que se fez «diácono», isto é, o 

servo de todos. Entre outros serviços, 

pertence aos diáconos assis4r o bispo 

e os sacerdotes na celebração dos divi-

nos mistérios, sobretudo da Eucaris4a, 

distribuí-la, assis4r ao Matrimónio e 

abençoá-lo, proclamar o Evangelho e 

pregar, presidir aos funerais e consa-

grar-se aos diversos serviços da carida-

de». Rezemos por estes nossos novos 

três diáconos da Igreja de Lisboa. 

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    

Calendário Paroquial 

29 de novembro - Confissões da Cate-

quese, às 18.00 h., na Igreja de S. 

José. 

2 de dezembro - Confissões da Cate-

quese, às 18.00 h., na Igreja de S. 

José. 

2 de dezembro - Vigília de Adoração 

JMJ – A noite abre os meus olhos 

– Mosteiro das Clarissas na Estrela. 

3 de dezembro - Recolecção Paroqui-

al do Advento, das 09.00 h. às 

12.30 h., na Igreja Paroquial. 

3 de dezembro - 1ºs Sábados - Na 

Igreja de S. José, das 16.00 h. às 

18.00 h. 

3 de dezembro - Celebração do Sacra-

mento do Crisma, na Eucaris4a 

Vesper4na das 18.30 h., na Igreja 

Paroquial. 

4 de dezembro - Hora de Laudes, às 

09.30 h., na Igreja de S. José. 

Faltam 246 dias -  

Bendito seja Deus. 


