
 

DIÁLOGO 
Boletim Paroquial 

DOMINGO III DO ADVENTO 
ANO A - 11-12-2022 

II SÉRIE – ANO 48º – Nº 1690 

Alegrai-vos sempre no Senhor. 

Exultai de alegria: o Senhor está perto. 

  

 Queridos irmãos, 

 A Palavra de Deus neste Domingo provoca-nos e convida-nos a esperar o Se-

nhor com alegria: “Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra 

árida”. Celebramos hoje o Domingo Gaudete que abre com este brado do Profeta Isaí-

as. Este convite nasce de uma certeza: o Senhor está próximo e tem poder para dar 

vida aos nossos descampados e desertos. 

 No mistério do Natal celebramos a visita de Deus à história da humanidade, à 

nossa história concreta. No hoje da Liturgia actualiza-se essa visita de Deus a cada um 

de nós; sim, Ele quer tornar-se o Deus connosco, próximo das nossas dores e das nos-

sas vitórias. Por isso, agora os “cegos vêem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam 

e a todos é anunciada a Boa Nova” porque a misericórdia e a glória de Deus se mani-

festaram em Cristo Jesus. 

 A alegria cumpre-se na nossa vida porque nasce deste encontro com o Senhor; 

a alegria da Promessa enraíza-se na esperança que parte da fé, da presença de Deus 

que não é estéril nem efémera: Dá fruto e permanece. Hoje a Igreja recorda-nos que 

o Senhor está perto, vem à nossa procura e por isso nos alegramos. Deixemo-nos en-

contrar pelo Senhor; na próxima Quarta-feira, dia 14, teremos a oportunidade de nos 

apresentar diante do Senhor com a nossa fragilidade - arrependidos dos nossos peca-

dos podemos experimentar a misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação e 

assim preparar o coração e a vida para o encontro com o Senhor que nos visita no 

Menino de Belém. 

 Que a Virgem Maria, Senhora do Advento e da Esperança, nos ajude a fixar o 

olhar em Jesus, Nosso Senhor, Luz da Luz que queremos acolher neste Natal.  

     Saúdo-vos com es<ma, 

              Pe. Bruno Machado 



1ª Leitura - Is 35, 1- 6a, 10 

Dizei às pessoas que se perturbam: 
«Sejam fortes, não tenham medo. Aqui 
está o vosso Deus.» 
 

Salmo - 145 

O Senhor protege o estrangeiro, ampara 
a viúva e o órfão. De geração em gera-
ção, o Senhor reinará. 
 

2ª Leitura - Tg 5, 7-10 

Irmãos, tomai como modelos de perseve-
rança e paciência os profetas que falaram 
em nome do Senhor. 
 

Evangelho - Mt 11, 2-11 

Feliz aquele para quem não sou mo<vo 
de escândalo!» 
 

Hinos à alegria 

Isaías, com seus apelos à alegria e a sua 
visão ampla da salvação, dá o tom que 
antecipa a alegria vindoura do nascimen-
to do Salvador. O salmo, assim como o 
evangelho, também reivindica o grande 
profeta para descrever a salvação que 
surge no horizonte. 

O Evangelho apresenta-nos a figura 
de João Ba<sta, que faz-nos lem-
brar que Jesus é a centralidade da 
nossa vida e da importância da pre-
paração para a solenidade do Seu 
nascimento. Facilmente me revejo 
nas dúvidas de João Ba<sta, mas 
Jesus responde apontando sinais 
que falam por si, responde através 
das suas obras. A dúvida surge por-
que Jesus não corresponde ao Mes-
sias, às expecta<vas e até preferên-
cias de João Ba<sta, que esperava 
um juiz que recompensa os bons e 
cas<ga os maus. Mas Jesus contra-
ria as leis do mundo e mostra-nos 
que veio para salvar, não para con-
denar, em vez da severidade e da 
grandeza, Jesus faz-se pequeno, 
ensina-nos o amor e a misericórdia. 
Diante de tudo isso, quero apren-
der com o Ba<sta, apesar das dúvi-
das, da minha pequenez, a deixar-me 
abraçar por Jesus, a reconhecer que 
Ele está vivo e atuante na minha vida 
e no meio de cada um de nós. Que 
vivamos este advento na esperança e 
na alegria da vinda da Boa Nova. 

Evlyne Martins CardosoEvlyne Martins CardosoEvlyne Martins CardosoEvlyne Martins Cardoso    

Pastoral Juvenil  

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
MT 11, 2-11 

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 
Vinde, Senhor, e  

salvai-nos. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
3º 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. 

 

O profeta Isaías, que nasceu no século 
VIII a.C. faz um forte convite à alegria, 
à exultação, ao grito de alegria e júbilo, 
neste 3º Domingo do Advento. Deus 
transforma o deserto em flores dos 
campos, faz resplandecer a sua glória 
no Líbano e nas alturas do Carmelo na 
planície de Sarone. Este Deus que tanto 
cuida da sua criação, põe o seu poder ao 
serviço das «mãos que falham» e dos 
«joelhos que se dobram». O Deus Cria-
dor é salvador, curador e libertador.  
As expecta<vas messiânicas eram nu-
merosas no Judaísmo. Os movimentos 
ba<stas floresceram, os fariseus, sadu-
ceus e essénios esperavam ansiosa-
mente o salvador de Israel. Quando 
Tiago escreveu a sua carta, o Salvador 
já havia vindo na pessoa de Jesus. De-
pois da ressurreição de Cristo, Tiago já 
prevê uma outra «vinda do Senhor», 
que será a do fim dos tempos. Mas ele 
não fala de agitação e prega a perseve-
rança e a paciência, e pede à sua co-
munidade que imite a esse respeito a 

perseverança e a paciência dos 
«profetas que falaram em nome do 
Senhor». 
João Ba<sta cumpriu bem a sua missão 
como precursor e profeta, tanto que 
foi preso por Herodes, que não supor-
tou as suas crí<cas. Na prisão, ele ouve 
falar das «obras» de Cristo e gostaria 
de saber mais. Suspeita, da sua parte, 
uma certa «dúvida» sobre os sucessos 
de Jesus: «És tu aquele que há de vir 
ou devemos esperar outro?» Para lhe 
dar todas as respostas, Jesus retoma a 
linguagem de Isaías, que João conhecia 
bastante bem: os cegos veem, os coxos 
andam, os leprosos são purificados... e 
os pobres recebem a Boa Nova! Aos 
discípulos do Baptista, Jesus diz tudo de 
bom que pensa deste úl<mo: é «muito 
mais do que um profeta» e, «entre os 
que são nascidos de mulher», nenhum 
é maior do que João Bap<sta. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 12 a 18 de dezembro 

12 - Nm 24, 2-7.15-17a; Sl 24; 
Mt 21, 23-27 

13 - Sf 3, 1-2.9-13; Sl 33; Mt 21, 28-32 
14 - Is 45, 6b-8.18.21b-25; Sl 84; 

Lc 7, 19-23 
15 - Is 54, 1-10; Sl 29; Lc 7, 24-30 
16 - Is 56, 1-3a.6-8; Sl 66; Jo 5, 33-36 
17 - Gn 49, 2.8-10; Sl 71; Mt 1, 1-17 
18 - Is 7, 10-14; Sl 23; Rm 1, 1-7; 

Mt 1, 18-24 



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 

Alegrai-vos, este é o Domingo da 
Alegria! Assim é o repto para o III 
Domingo do Advento. Nesta hora 
con<nuamos em expecta<va, con<-

nuamos em preparação, con<nu-

amos a fazer este caminho onde 

Deus nos quer. O caminho no qual 

«Deus nos pede tudo e, em troca, 

oferece a vida verdadeira, a felicida-

de para a qual fomos criados. Quer-

nos santos e espera que não nos 

resignemos com uma vida medío-

cre, superficial e indecisa. Com efei-

to, a chamada à san<dade está pa-

tente, de várias maneiras, desde as 

primeiras páginas da Bíblia; a Abra-

ão, o Senhor propô-la nestes ter-

mos: “anda na minha presença e sê 

perfeito” (Gn 17, 1)». Bem sabemos 

que a vocação à san<dade não é 

para ser vivida somente no Tempo 

do Advento. Somos chamados a ser 

santos todos os dias da nossa vida. 

O tempo do Advento é propício a 

um exame. Temos procurado ser 

santos? Com facilidade esquecemo-

nos e perdemo-nos. Voltemos à lu-

ta! E deixo o conselho de lermos 

esta obra do nosso Papa Francisco, 

editada pela Paulinas e pela Paulus: 

«Alegrai-vos e exultai». 

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    

Calendário Paroquial 

12 de dezembro - Aniversário natalício 

do Sr. D. Américo Aguiar. 

13 de dezembro - Celebração Regional da 

Luz da Paz de Belém, na Sé Patriarcal. 

14 de dezembro - Confissões Catequese, 

às 18.00 h., na Igreja de S. José. 

14 de dezembro - Celebração Comunitá-

ria da Reconciliação, às 21.30 h., na 

Igreja de S. José. 

15 de dezembro - Reunião do Clero da 

Vigararia II, às 10.30 h., na Igreja de 

Olivais Sul. 

15 de dezembro - Confissões Catequese, 

às 18.00 h., na Igreja de S. José. 

16 de dezembro - Reunião de Leitores, 

às 19.30 h., na Igreja de S. José. 

16 e 17 de dezembro - Acampamento de 

Natal do CNE 230. 

17 de dezembro - Aniversário natalício 

do Papa Francisco. 

17 de dezembro - Curso de Preparação 

para o Bap<smo, às 15.30 h., na Igre-

ja Paroquial. 

18 de dezembro - Hora de Laudes, às 

09.30 h., na Igreja de S. José. 

Faltam 232 dias - Ale-

grai-vos e exultai. 

CAMPANHA DE NATAL 2022 

Solicitamos que os sobrescritos, para 
par<cipar nesta CAMPANHA, sejam 
entregues nas Celebrações, ou nas re-
ceções das nossas Igrejas, até ao próxi-
mo dia 18 de Dezembro. 
Obrigado. 


