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Breves

Papa Francisco começou
viagem apostólica à
Tailândia e Japão
O Papa chegou ontem à capital da Tailândia, após
um voo de mais de 11 horas desde Roma, para a
sua 32.ª viagem internacional, que se vai concluir
no Japão a 26 de Novembro.
Nos dois países asiáticos, que visita pela primeira
vez, Francisco vai levar uma mensagem em favor
do diálogo inter-religioso e da paz, evocando ainda as vítimas das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki.
O pontífice foi acolhido em Banguecoque por autoridades políticas e religiosas, numa breve cerimónia marcada pelo abraço entre o Papa e a irmã
Ana Rosa Sivori, sua prima, missionária na Tailândia há mais de 50 anos que o vai acompanhar
como intérprete nalguns encontros.

Freira portuguesa afirma que
situação está “muito grave”
para os cristãos na Síria
A religiosa Maria Lúcia Ferreira (irmã Myri) afirma
que a acção militar turca no nordeste da Síria fez
“aumentar bastante a insegurança” e “é um golpe
no coração” que faz com que os cristãos “não vejam outra solução senão partir”.
“Há uma desesperança de ficar e a desconfiança
que a Turquia vai voltar a atacar os cristãos, como
no passado. E também há uma grande insegurança face aos curdos que também pressionam à
emigração dos cristãos”, disse a freira que vive no
Mosteiro de São Tiago Mutilado, em Qara, ao secretariado português da Fundação Ajuda à Igreja
que Sofre.
Sobre o “aumento de insegurança”, a Fundação
dá conta do “assassinato” do sacerdote Hovsep
Petoyan, da Igreja Católica Arménia, e do seu pai,
“por terroristas do Daesh”, no dia 8 de Novembro,
durante a viagem de Al-Hassake para Deir Ezzor,
no nordeste da Síria.

opinião

Troco o “Era uma vez” por um “É desta vez”

carla rodrigues
advogada

C

rescemos com histórias que começa(va)m
com “Era uma vez”, e
que nos filmes ingleses
surgia com a magia do “Once
upon a time”. Sustínhamos a
respiração e o coração ficava
em estado intermitente, na ansiedade de quem (des)conhecia
o final. Numa época em que o
género não era tema de debates (aliás, salvo raras excepções, nem chegava a ser tema),
e os rapazes dominavam, clara e maioritariamente, a arte
de disfarçar a ansiedade pelo final da história, o desenrolar do “Era uma vez” era sempre emocionante, como se não
soubéssemos que no final ficava sempre tudo bem. E esta ingénua certeza do final feliz era
boa, muito boa!
Estes dias, percorria eu as
redes sociais, a um ritmo digno do filme Velocidade Furiosa, quando me deparei com
esta frase “Troco o «Era uma
vez» por um «É desta vez»”. É
uma frase, no mínimo, pertinente. Se o encantamento do

“Era uma vez” nos transporta, de forma imediata, para o
reino da fantasia, para o conto
de fadas, para o amor eterno,
já o “É desta vez” dá-nos a certeza da decisão tomada. É como que a voz da segurança, a
certeza que agora vai dar certo. Na firmeza contida no “É
desta vez” cabe o “Eu consigo”!
Cabe a convicção do universitário que vai a exame, do jovem licenciado que se prepara
para a entrevista de emprego,
do jogador face à marcação da
grande penalidade, do artista
ao iniciar o espectáculo. Cabe
tudo e até cabe o Amor!
Quem não se lembra da
famosa frase de campanha de
Barack Obama, de 2008, “Yes,
we can”? Que traduzida significa, “sim, nós podemos”! Esta
frase da campanha foi inicialmente rejeitada por Obama,
por não a considerar boa o suficiente, tendo sido a sua mulher, Michelle Obama, quem
viu nela toda a convicção e
força necessárias para contagiar os americanos a acreditarem. É inquestionavelmente bom rodearmo-nos de pessoas que nos incentivam a tomar (boas) decisões, a seguir
em frente quando nos sentimos bloqueados; pessoas que
face aos nossos receios e inseguranças nos ajudam a ver as
questões de outro ponto de
vista, que nos digam “Vá sem
medo! Não está sozinho!”. Não
foi o que aconteceu, em 2016,
no jogo Polónia-Portugal,
quando Ronaldo convenceu
João Moutinho a marcar uma

das grandes penalidades? “Anda bater, anda bater. Tu bates
bem, se perdermos…”, disse o
capitão da equipa ao companheiro, e acredito que todos
se recordam do final da frase,
momentos antes de Moutinho
converter a grande penalidade em golo.
Também a Bíblia nos fala,
entre outros, do episódio em
que estando os discípulos desanimados por não terem conseguido pescar nada durante toda a noite, Jesus lhes disse
“avançai para águas mais profundas e lançai as vossas redes
para a pesca”. E os discípulos
assim o fizeram e as redes regressaram cheias de peixe! As
águas eram as mesmas, as redes eram as mesmas, os pescadores eram os mesmos, apenas
mudaram de posição e de atitude e o resultado alterou-se
radicalmente.
Não é isto que precisamos
de ser mais vezes: a voz do capitão? Não é isto que precisamos de ouvir mais vezes: a voz
do Mestre? O “É desta vez” é a
continuação do “Era uma vez”,
mas carregado com a confiança conferida pela maturidade,
pela certeza que perder ou errar não é o fim do mundo. E
como seria tudo tão melhor se
acreditássemos mais em finais
felizes! Se lutássemos mais para que tudo fique bem! Soa a
utopia, a lugar ideal e inalcançável. Mas é na construção
contínua deste nosso espaço
perfeito (ainda que para outros
seja imperfeito) que reside o
final feliz.
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Máquina de fazer ateus
Papa francisco
18 DE NOVEMBRO 2019 · Não será ape-

nas Deus a nos acolher no Paraíso, mas
também aqueles com quem compartilhamos, administrando-o bem, o que o
Senhor colocou em nossas mãos.

Jorge Vilaça

D. Jorge Ortiga
20 DE NOVEMBRO 2019 · Qual é o mandamento mais repetido na Bíblia? Não!
Não é amai-vos uns aos outros. É "não
tenhas medo!"
Os discípulos de Jesus arriscam, ousam,
enfrentam tempestades, evangelizam e
habitam lugares inóspitos, permanecem
quando todos desertam, ... porque o Senhor está connosco.

Israel e palestina

Vaticano reafirma apoio a
solução de dois Estados
O Vaticano reafirmou ontem o seu apoio à solução de dois Estados para o conflito entre Israel e
Palestina, comunicado que surge após a mudança de posição política dos EUA sobre os colonatos
israelitas.
“Diante de decisões recentes que ameaçam minar
ainda mais o processo de paz entre israelitas e palestinos e a já frágil estabilidade regional, a Santa
Sé reitera sua posição na solução de dois Estados
para dois povos, como a única maneira de alcançar
uma solução definitiva deste conflito de longa data”, assinala a nota oficial.
A Santa Sé manifesta o seu apoio ao “direito do
Estado de Israel de viver em paz e segurança dentro das fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional”, realçando que “o mesmo direito
pertence ao povo palestino e deve ser reconhecido, respeitado e aplicado”.
A administração norte-americana anunciou na
Segunda-Feira que os Estados Unidos da América deixam de considerar os colonatos israelitas
na Cisjordânia como “contrários ao direito internacional”, abandonando a posição que defendia
desde 1978.
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padre

“Não sei o que dizer!”, oiço e sinto muitas vezes esta expressão diante de alguém que atravessa
uma situação complicada.
Não saber o que dizer é uma
expressão honesta de fragilidade. Se a exclamação terminasse por aqui abriria espaço a outras hipóteses que
não implicassem palavras. A
questão surge a seguir: a tentação de dizer alguma coisa
para ficarmos de bem connosco, para encontrarmos
uma qualquer razão causa-efeito que justifique o sucedido ou para, aparentemente, darmos algum consolo (mesmo invocando em
vão o nome de Deus). E quase sempre dizemos banalidades, exactamente porque
não temos nenhuma palavra
ajustada ao momento. E depois dizem-se coisas: “deus
assim quis”, “tens de aceitar”, “podia ter sido pior”,
“não te preocupes que há-de passar”, “acontece a todos” e outras parvoíces que
a humana inteligência produz, sobretudo em situações

embaraçosas, fruto da ferida
narcísica não resolvida que
transportamos.
2. Vem isto a propósito de
uma das actuais máquinas de
fazer ateus: a linguagem sobre Deus, sobretudo aquela
utilizada em situações limite.
“Deus chamou a si” ou “Deus
quis”. Como soarão estas expressões a alguém a quem
morreu uma filha? Antigamente até resultariam pacíficas, dada a absoluta entrega
nas mãos de Deus das graças e
desgraças. Hoje, em alguns casos, resultará no silêncio dos
ofendidos, por cansaço ou por
compreensão
benevolente.
Mas, sobretudo nos mais lutadores, exactamente naqueles que lutam para sobreviver
a um terramoto pessoal, terão
como consequência a afirmação “se Deus fosse bom não levaria a minha filha; teria feito
algo para que não acontecesse” ou a interrogação “um pai/
mãe deixaria que acontecesse
isto a uma filha se estivesse ao
seu dispor resolver a situação?”
E, resultado final, além da dor
real acrescentamos uma outra de revolta contra os céus
(e quem não conhece pessoas descrentes por esse motivo?). Porque, nesse sentido, se
Deus é Deus, sabe e pode tudo
e não faz nada, então... é simplesmente um tirano cruel.
Ou então não existe. Um deus
“consertador” seria útil. Mas
não seria o Deus de Jesus Cristo. Então Jesus não ressuscitou
Lázaro? Sim, mas recordemos,
voltou a adoecer... e morreu. A
cura tinha em vista a fé, a vida
completa, não somente a saúde física.

3. No pequeno livro Onde Diabo está Deus? (ed. Paulinas), o jesuíta Richard Leonard conta a história da sua
irmã Tracey, enfermeira, que
ficou quadriplégica aos 30
anos num acidente de automóvel enquanto fazia mais
uma missão na Austrália a
cuidar dos mais pobres. Face
a este acontecimento a mãe
de Richard e Tracey, que enviuvou aos 32 anos com três
filhos nos braços, pergunta: “onde diabo está Deus?”
Responde Richard: “disse à
minha mãe que, se alguém
me conseguisse provar que
Deus se sentou no céu e pensou consigo «preciso de mais
uma quadriplégica e Tracey
serve, pelo que vamos provocar um acidente para que isso aconteça» – se aquilo fosse a vontade de Deus – então
deixaria o sacerdócio, os jesuítas e a Igreja”. E continua
lentamente a desmontar a insensatez, com lucidez crente,
de várias convicções populares sobre Deus, muitas delas
assumidas na linguagem religiosa, mas absolutamente
distantes de Jesus Cristo.
4. Deus não quer acabar connosco nem precisa
de anjos no céu. Duvido que
São Judas e Santa Rita possam mudar as causas perdidas (ainda que nos possam
miracular os olhos). Não creio
num deus que envia cancros
da mama para nos ensinar algo, nem terramotos para condenar decisões políticas, nem
secas que condenam milhões
à morte. O silêncio e a luta
são ainda formas de confiança. O abraço também.
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EXPLICADOR

ADVENTO,
TEMPO DE...?
JOÃO PEDRO QUESADO (TEXTO)

Estamos perto do início de um novo ano litúrgico, e isso significa que se aproxima o Advento, um tempo litúrgico de grande importância. Mas… Para que é que ele existe? Qual é o propósito do Advento?

O QUE É?
O Advento é o tempo litúrgico que decorre desde o início do novo ano litúrgico até ao Natal – mais precisamente, começa nas vésperas do Domingo mais próximo do dia
30 de Novembro (festa de Santo André Apóstolo) e vai
até às vésperas do Natal, no dia 24 de Dezembro.
Etimologicamente, a palavra vem do latim adventus,
que significa acontecimento, chegada solene ou vinda. No
Cristianismo, o Advento prepara espiritualmente o Natal.
Como diz o Pe. Domingos da Silva Araújo no seu livro “Viver o Natal”, o Advento é um tempo de esperança, “marcado pela recordação do nascimento de Jesus e pela expectativa da Sua vinda gloriosa no fim dos tempos”.
Imprimindo fortemente o sentimento de espera, a liturgia suprime durante o Advento uma série de elementos
festivos. Desta forma, na Missa, não é rezado o Glória, as
vestes são de cor roxa, as decorações das igrejas são mais
sóbrias, menos festivas, entre outras. Tudo isso é uma maneira de expressar, de forma tangível, que, durante a nossa caminhada, falta algo para que ela esteja completa – algo porque nós esperamos.

A ORIGEM E HISTÓRIA DO ADVENTO
Não se sabe com exactidão quando é que o período
de preparação para o Natal que agora se chama Advento começou – mesmo sabendo-se que já existia no ano de
480, os estudiosos concordam que é impossível afirmar
com confiança uma explicação credível para a origem deste tempo.

De acordo com São Gregório de Tours, a celebração do Advento começou no século V quando São
Perpétuo, na altura bispo de Tours, ordenou que, começando no Dia de São Martinho (11 de Novembro)
e até ao Natal, os cristãos deveriam jejuar três vezes
por semana.
Essa prática espalhou-se por toda a França no final
do século VI, sendo que alguns cristãos excediam os
três dias e jejuavam todos os dias do Advento. As homilias do Papa Gregório I, também no final do século VI, mencionam apenas quatro semanas de Advento, mas sem jejum. No entanto, escritos do tempo de
Carlos Magno – imperador do Sacro Império Romano
no século IX – afirmam que a prática do jejum no Advento era bastante alargada. Somente no final do século VII, em Roma, é acrescentado o aspecto escatológico do Advento, recordando a segunda vinda do Senhor e passando a ser celebrado durante 5 domingos.
Com o Papa Urbano V, em 1362, a corte papal era
forçada à abstinência, mas não ao jejum. A liturgia do
Advento foi-se mantendo inalterada até ao Concílio
Vaticano II, em 1963, introduzir alterações menores,
principalmente com a intenção de diferenciar o espíri-
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to do Advento do espírito da Quaresma, dando ênfase
ao Advento como uma época de esperança para a vinda de Cristo.

O QUE SE CELEBRA?
No Advento, a Igreja celebra não só o nascimento
do Filho de Deus em Belém como a presença de Cristo
no meio de nós – sobretudo através dos sacramentos
mas também através da Palavra, entre outras coisas –,
e projecta os cristãos para “a vinda gloriosa de Cristo
no fim dos tempos”.
Assim, podemos falar em duas partes do Advento.
Numa primeira parte, do primeiro Domingo ao dia 16
de Dezembro, o Advento tem um carácter escatológico, focando-se na vinda do Senhor no fim dos tempos;
na segunda, os dias estão focados mais explicitamente
na preparação para o nascimento de Jesus – a primeira
vinda de Cristo.
Na primeira parte, que se estende desde o primeiro Domingo do Advento até o dia 16 de Dezembro, o
aspecto escatológico surge com maior relevo, focando-se na vinda do Senhor no fim dos tempos. As leituras da Missa convidam a viver a esperança na vinda do
Senhor em todos os seus aspectos: a Sua vinda no fim
dos tempos, a Sua vinda agora, a cada dia, e a Sua vinda há dois mil anos.
A segunda parte, de 17 a 24 de Dezembro, inclusive,
está mais directamente orientada à preparação do Natal. Somos convidados a viver com mais alegria, porque
estamos próximos do cumprimento do que Deus prometera: os evangelhos destes dias preparam-nos directamente para o nascimento de Jesus – a primeira vinda
de Cristo.

OS DOMINGOS
No rito romano da Igreja Católica, os Domingos do
Advento têm temas distintos. O primeiro Domingo sublinha a última vinda do Senhor e marca a espera pela

segunda vinda de Jesus. No segundo Domingo, João
Baptista manda preparar os caminhos do Senhor. O
terceiro Domingo – Domingo da Alegria – manifesta
Cristo “já presente”. No quarto Domingo é colocada
em relevo a figura de Maria, assim como os eventos
que levaram ao nascimento de Jesus.

E A COROA DE ADVENTO?
Existem vários símbolos do Advento que nos ajudam
a mergulhar no mistério da encarnação e a viver melhor
este tempo, mas talvez nenhum deles seja mais reconhecível do que a coroa de Advento, com origem numa tradição pagã europeia. No Inverno, acendiam-se algumas
velas que representavam ao “fogo do deus sol”, na esperança de que a sua luz e o seu calor voltassem. Os primeiros missionários aproveitaram esta tradição para evangelizar as pessoas, partindo dos seus próprios costumes
para ensinar a fé. Assim, a coroa está formada por uma
grande quantidade de símbolos:
A forma circular: O círculo não tem princípio nem
fim, sinalizando assim o amor de Deus que é eterno,
sem princípio e sem fim, e também o nosso amor a
Deus e ao próximo que nunca deve terminar. Além
disso, o círculo dá uma ideia de “elo”, de união entre
Deus e as pessoas, como uma grande “aliança”.
As ramas verdes: O verde é a cor da esperança e da
vida. Simbolizam a vontade de Deus que esperemos a
sua graça, o seu perdão misericordioso e a glória da
vida eterna no final da nossa vida. Usam-se ramos de
pinheiros porque estes permanecem verdes apesar do
Inverno, assim como os cristãos devem manter a fé e a
esperança apesar das tribulações da vida.
As quatro velas: As quatro velas da coroa simbolizam,
cada uma delas, uma das quatro semanas do Advento.
No início, vemos uma coroa sem luz e sem brilho, recordando a experiencia de escuridão do pecado. À medida
que se vai aproximando o Natal vamos, ao passo dos Domingos do Advento, acendendo uma a uma as quatro velas, representando assim a chegada de Jesus, luz do mundo, que dissipa toda a escuridão, trazendo aos nossos corações a tão esperada reconciliação.
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“Vigiai, para que estejais preparados”
I Domingo aDVENTO

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Colocar um berço em lugar onde se destaque toda a caminhada.
Sobre o berço estará (visível) a Bíblia, como Palavra Encarnada: ela
nasceu e nasce continuamente; ela merece de toda nós, família, um
acolhimento e cuidado contínuo. Da Bíblia irão pender 8 fitas, com
as 8 palavras referentes a cada dia de preceito dominical e festa de
guarda, que podem ser de diferentes cores. Neste Domingo, surgirá
a fita com a expressão “Fidelidade”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is 2, 1-5
Leitura do Livro de Isaías
Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de
Judá e de Jerusalém: Sucederá, nos dias
que hão-de vir, que o monte do templo
do Senhor se há-de erguer no cimo
das montanhas e se elevará no alto das
colinas. Ali afluirão todas as nações e
muitos povos acorrerão, dizendo: “Vinde,
subamos ao monte do Senhor, ao templo
do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os
seus caminhos e nós andaremos pelas
suas veredas. De Sião há-de vir a lei e
de Jerusalém a palavra do Senhor”. Ele
será juiz no meio das nações e árbitro
de povos sem número. Converterão as
espadas em relhas de arado e as lanças
em foices. Não levantará a espada nação
contra nação, nem mais se hão-de
preparar para a guerra. Vinde, ó casa de
Jacob, caminhemos à luz do Senhor.
Salmo responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1)
Refrão: Vamos com alegria para a casa
do Senhor.
LEITURA II Rom 13, 11-14
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Romanos
Irmãos: Vós sabeis em que tempo
estamos: Chegou a hora de nos
levantarmos do sono, porque a salvação
está agora mais perto de nós do
que quando abraçámos a fé. A noite
vai adiantada e o dia está próximo.
Abandonemos as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente, como em pleno

dia, evitando comezainas e excessos de
bebida, as devassidões e libertinagens,
as discórdias e ciúmes; não vos
preocupeis com a natureza carnal para
satisfazer os seus apetites, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo.
EVANGELHO Mt 24, 37-44
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Como aconteceu nos dias de
Noé, assim sucederá na vinda do Filho
do homem. Nos dias que precederam
o dilúvio, comiam e bebiam, casavam
e davam em casamento, até ao dia em
que Noé entrou na arca; e não deram por
nada, até que veio o dilúvio, que a todos
levou. Assim será também na vinda do
Filho do homem. Então, de dois que
estiverem no campo, um será tomado
e outro deixado; de duas mulheres que
estiverem a moer com a mó, uma será
tomada e outra deixada. Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o
vosso Senhor. Compreendei isto: se o
dono da casa soubesse a que horas da
noite viria o ladrão, estaria vigilante e
não deixaria arrombar a sua casa. Por
isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.”

REFLEXÃO
Iniciamos o tempo de Advento. São mais
ou menos quatro semanas pelas quais
nós, cristãos, tomamos consciência do
sentido desta nossa existência terrena:
estar preparados para «ver» Deus.
Tomar consciência do «tempo»
“Vós sabeis em que tempo estamos”,
diz a Carta aos Romanos. Lembra uma
nova oportunidade para celebrar a visita

de Deus à Humanidade: a primeira foi
a Incarnação, o nascimento de Jesus
em Belém; a última visita é a que
professamos no Credo: “De novo há de
vir em sua glória, para julgar os vivos e
os mortos; e o seu reino não terá fim”.
Entretanto, o Senhor continua a visitarnos todos os dias, faz-se presente na
nossa vida quotidiana.
Como se percebe esta «visita» de Deus?
São Paulo sugere duas atitudes: “chegou a
hora de nos levantarmos… revistamo-nos
das armas da luz”. Utiliza um vocabulário
típico das catequeses baptismais,
levantar-se e revestir-se da luz, para
exortar a uma vida consciente e coerente
(com o Evangelho). É um convite a sair
da mediocridade. E, dentro das nossas
possibilidades, a empenharmo-nos na
mudança, no plano de renovação tão
desejado pelo Papa Francisco.
Nós sabemos em que tempo estamos:
é tempo de esperança e de renovação;
tempo para viver ainda mais abertos à
mudança da vida pessoal e comunitária.
Não é, portanto, uma espera solitária,
mas uma espera em comunidade.
Somos um povo, uma família, um grupo,
um pequeno grupo de amigos que se
querem preparar bem para acolher
Jesus Cristo que vai «nascer» na vida de
cada um e na vida da nossa comunidade
(paroquial).
Estar preparados
Conta-se que um dia, enquanto estava
a brincar, perguntaram a São Domingos
Sávio o que faria se soubesse que naquele
momento chegaria o fim do mundo. O
santo respondeu que continuaria a brincar.
Sentia-se preparado, sereno, certo de que
estava a fazer o que devia ser feito, não
tinha razões para alterar a situação. Que
admirável vida a de quem vive assim, sem
necessidade de improvisar ou mudar de
vida.

Despertar o desejo
Quando o homem e a mulher esperam um
filho, preparam-se para que tudo corra
bem, antes e depois do nascimento. Essa
preparação começa com um desejo: o
desejo de ter um filho, o desejo de gerar
um ser como fruto do amor que sustenta
a vida do casal. Sem esse desejo, não há a
espera e a esperança.
O Natal está a chegar! Quais são os nossos
desejos? Não haverá Natal se não existir
em nós o desejo de que algo «nasça» na
nossa vida. Teilhard de Chardin dizia que
os cristãos têm a missão de manter viva,
na terra, a chama do desejo. Renovemos
dentro de nós o desejo e a esperança
da vinda do Senhor, do seu nascimento
no nosso coração e na vida da nossa
comunidade (paroquial).
O Advento é o tempo litúrgico que
antecede e prepara o Natal. Queremos que
seja também uma maneira de estar na
vida. Viver em «advento» é despertar em
nós o desejo de acolher Deus, «ver» Deus
presente nos acontecimentos do dia-a-dia. O que podes fazer para «ver» Deus
presente na tua vida?
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
A fita da “Fidelidade” será a primeira a
ser colocada na Bíblia que está no berço
da caminhada. Antes da proclamação
da Palavra de Deus, os leitores
aproximam-se em procissão, trazendo
a fita, enquanto que se lê a seguinte
admonição:
Neste I Domingo do Advento, somos
convidados a olhar para o berço, de
onde brota a fidelidade. Fidelidade,
em sentido cristão, é uma das
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Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias do
I Domingo do Advento (Missal Romano, 103)
Prefácio: Prefácio do Advento I (Missal
Romano, 453)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529ss)

A reflexão semanal a propor pode ser a seguinte:
enquanto marido/esposa, ou como cristão, sou
convidado a reflectir sobre o meu modo de viver fiel.
Sou capaz de testemunhar essa fidelidade aos outros?
Para aprofundamento da reflexão, propõe-se a leitura
das páginas 57 a 61 do livro E os Dois Serão uma Só
Carne. Curso para noivos e reflexões para casais.

— Entrada: A Vós elevo a minha alma – F.
Fernandes
— Preparação penitencial: Fórmula B – M. Simões
— Comunhão: Estai preparados – F. Santos
— Final: Ave, Senhora do Advento – Az. Oliveira

características de Deus, e significa que
Deus não desiste, não vira as costas,
não abandona os seus filhos. Deus
também espera que os seus filhos
expressem fidelidade em relação
a Ele. Num casal ou mesmo numa
comunidade deve ser alimentada a
fidelidade baseada no amor a Deus e
ao próximo.
Homilia
. O convite está feito: “vinde, subamos
ao monte do Senhor”. Este Tempo de
Advento é a ocasião propícia para nos
deixarmos encontrar pela Palavra de
Deus e reconfigurarmos os caminhos
que temos trilhado. Assumindo
este repto como um processo de
conversão, caminharemos à luz do
Senhor.
. Não podemos andar distraídos nem
sonolentos, porque a Salvação que Deus
nos concede está próxima. Precisamos
de nos prepararmos para a vinda do
Senhor, deixando as obras das trevas, o
pecado, para nos revestirmos da luz, da
dignidade baptismal que marca a nossa
condição de filhos de Deus.

. A Palavra fala-nos de um tempo
novo que exige da nossa parte atitude
responsável e vigilância permanente.
Desejamos estar preparados e não
queremos que os hábitos adquiridos
ou a rotina ofusquem a vida
abundante e os caminhos novos que
o nosso Salvador nos comunica. Para
isso, somos convidados a viver na
fidelidade.
Oração Universal
Irmãos e irmãs: peçamos ao Pai que as
próximas solenidades do Natal tragam
luz e esperança ao coração de cada ser
humano, dizendo (ou: cantando), com
toda a confiança:
R. Senhor, venha a nós o vosso reino.
1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja
que, vivendo dignamente como em pleno
dia, sejam sinal da vinda próxima do
Senhor, oremos.
2. Pelas nações do mundo inteiro e seus
governos que, abandonando os caminhos
da guerra, convertam as armas em
instrumentos de paz, oremos.

3. Por todas as Igrejas e comunidades
cristãs que, revestindo-se dos
sentimentos de Jesus, se apressem para
a reconciliação tão desejada, oremos.
4. Por todas as crianças, os
adolescentes e os jovens dos grupos
de catequese que, centrando a sua vida
em Cristo, Filho de Deus e de Maria,
descubram Aquele que dá sentido às
suas vidas, oremos.
5. Pelos que estão junto aos doentes
e aos moribundos que, semeando
esperança, encontrem no Senhor a sua
recompensa, oremos.
Senhor, nosso Deus, não nos deixeis
andar sonolentos no meio das injustiças
deste mundo, mas dirigi o nosso coração
e o nosso olhar para Aquele que nos vem
trazer a paz, Jesus Cristo, nosso Senhor,
que reina pelos séculos dos séculos.
R. Ámen.
Envio missionário
V. Ide, o Pai, que vos ama, vos abençoe.
R. Ámen.

V. Ide, o Filho, que há de vir no fim dos
tempos, vos guarde e vos proteja.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo, que vos guia, vos
aproxime ao mistério do Natal.
R. Ámen.

Semear esperança
Acólitos
Como ministro do altar, exerço o meu
ministério com toda a dignidade de
forma a pôr na prática a exortação da
segunda leitura “andemos dignamente,
como convém em pleno dia”?
Leitores
Como ministro da Palavra, em que
parte da minha vida deve ecoar mais
fortemente a exortação de Paulo
“Chegou a hora de nos levantarmos do
sono” e de que forma isso se reflectirá na
maneira como proclamo a Palavra?

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Escola de Famílias reflecte sobre "O
amor que gera vida"
No próximo dia 1 de Dezembro
realiza-se a segunda sessão
da Escola de Famílias. O desafio do encontro é “O amor que
gera vida”.
“O nosso amor em casal gera
vida? Não só a vida dos filhos,
mas enriquece a nossa vida
pessoal e em comunidade?
Como é que o nosso amor se
projecta à nossa volta?”, são
as perguntas feitas pela Pastoral Familiar da Arquidiocese
de Braga que deverão ter resposta neste encontro.
O convidado da sessão é o
médico de família e consultor em medicina geral e familiar Constantino Lima Santos.
A iniciativa conta com serviço de babysitting e decorre no

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

22 NOV
ESPAÇO

MODO VITA
GUILHEVOO
RME
GEIRINH
AS
2
2H00

Domingo, das 10h00 às 11h00

O Ser Igreja entrevista esta semana
o Cónego José Paulo Abreu, vigário
geral da Arquidiocese de Braga.

Centro Pastoral da Arquidiocese, entre as 15h30 e as
17h30.

23 NOV
ESPAÇO

Livraria
diário do minho

OS NOV
A
(CAFÉ
CONCE
RTO)
22
VITA

livro da
semana

H00

ACEGE Minho promove jantar-debate
No dia 6 de Dezembro vai-se realizar em Barcelos um
jantar-debate. A iniciativa é
organizada pelo ramo minhoto da Associação Cristã
de Empresários e Gestores
(ACEGE).
Intitulado “A inteligência artificial e trabalho futuro”, o debate conta com as intervenções do Presidente da Escola

12,2€

10%

de Engenharia da Universidade do Minho, Pedro Arezes, e
do Arcebispo Primaz, D. Jorge
Ortiga.
O jantar decorre no restaurante “Os Mouros” e tem início
pelas 19h30. O custo é de 25€
e as inscrições são obrigatórias, devendo ser efectuadas
na página da ACEGE Minho,
em acegebraga.pt.

Desconto

29 NOV
ESPAÇO

VITA

MORR
ONTEMI
21H30

Teolinda
Gersão

A mulher que
prendeu a
chuva
A mulher que prendeu a chuva reúne 14
contos que partem da vida quotidiana
mas se abrem, insensivelmente, a outros
mundos - oníricos, fantásticos, terríveis
ou absurdos - que nem por isso deixam
de nos pertencer e de ser o lugar onde
habitamos.
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Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 21 a 28 de Novembro de 2019.

