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ANO C  
ADVENTO

PRIMEIRO DOMINGO

Jeremias 33, 14, 16
Salmo 24 (25)
1Tes 3, 12 – 4, 2

Lucas 21, 25-28.34-36

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Construir’ a 
«Coroa de 

Advento»; e 
acender a 

primeira vela

A palavra de Deus, no início do ano 
litúrgico, continua a preparar os 
corações para a vinda de Jesus. O 
Advento não é só para celebrar o 
nascimento do Menino, no presépio; 
também não é para meter medo com 
ˢ�Ёˠ�˖˛˘˜ˢ�˗˘�˘˫˧˥˔ˢ˥˗˜ˡ̳˥˜ˢ˦�ϝ˦˜ˡ˔˜˦Ϟʡ�
É para estarmos ativos: «Erguei-vos e 
levantai a cabeça [...]. vigiai e orai em 
todo o tempo». É a mais bela atitude 
˗˘�ˤ˨˘ˠ�˔ˠ˔�ˢ�ˆ˘ˡ˛ˢ˥ʭ�˽ʺ˨˜˔˜ʠˠ˘�ˡ˔�
vossa verdade e ensinai-me, porque 
Vós sois Deus, meu Salvador». Para 
que nos encontre a progredir «numa 
santidade irrepreensível». Outrora, 
o primeiro Natal foi um sinal para 
Israel: «farei germinar para David 
um rebento de justiça». Hoje, a nossa 
esperança assenta na ressurreição, 
ˤ˨˘�˖ˢˡЁ˥ˠ˔�ˢ�˖˨ˠˣ˥˜ˠ˘ˡ˧ˢ�˘�˔�
atualização da promessa.

Tempo novo. O Advento é grito de 
˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔ʟ�̻�˔ˣ˘˟ˢ�˔�ˡ̵ˢ�Ё˖˔˥ˠˢ˦�
resignados. Nós, cristãos, somos 
renascidos e ressuscitados, prontos a 
germinar gestos de esperança e de 
˩˜˗˔ʡ�˃˘˥ˠ˜˧˔ˠˢʠˡˢ˦�˖˔ˠ˜ˡ˛˔˥�˝˨ˡ˧ˢ˦ʟ�
também com os jovens. Queremos 
contagiar a todos com a convocatória 
à renovação da nossa vida e das 
comunidades. «Hoje, Deus diz a cada 
˨ˠ�˗˘�˩ͅ˦�ˠ˔˜˦�˨ˠ˔�˩˘˭ʭ�ϝʿ˘˩˔ˡ˧˔ʠ˧˘ʔϞ�
Espero de todo o coração que esta 
mensagem ajude a preparar-nos 
ˣ˔˥˔�˧˘ˠˣˢ˦�ˡˢ˩ˢ˦ʟ�ˣ˔˥˔�˨ˠ˔�ˣ̳˚˜ˡ˔�
ˡˢ˩˔�ˡ˔�˛˜˦˧ͅ˥˜˔�˗˔�˛˨ˠ˔ˡ˜˗˔˗˘ʡ�ˀ˔˦�
ˡ̵ˢ�˛̳�ˣˢ˦˦˜˕˜˟˜˗˔˗˘˦�˗˘�˥˘˖ˢˠ˘̹˔˥�
sem vós, queridos jovens. Para 
levantar-se, o mundo precisa da 
vossa força, do vosso entusiasmo, da 
˩ˢ˦˦˔�ˣ˔˜˫̵ˢ̍�ʛ˃˔ˣ˔�ʹ˥˔ˡ˖˜˦˖ˢʜʡ

“Erguei-vos e “Erguei-vos e 
levantai a cabeça”levantai a cabeça”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Tempo novo
Jesus Cristo, o enviado do Pai que, no 
primeiro Natal, nasce na nossa carne, 
veio instaurar um tempo novo; agora, 
é esse tempo que se renova, a partir 
˗˔�˃̳˦˖ˢ˔ʟ�ˣ˘˟˔�˔̵̹ˢ�˖˥˜˔˧˜˩˔�˗ˢ�
Espírito Santo. Não se trata de esperar 
˨ˠ�ˤ˨˔˟ˤ˨˘˥�Ёˠ�˗ˢ�ˠ˨ˡ˗ˢ�ˢ˨�˔˧̻�˔�
ˡˢ˦˦˔�ˠˢ˥˧˘ʡ�˂�˧˘ˠˣˢ�̻�˔˚ˢ˥˔ʔ�̛ʠˡˢ˦�
dada a possibilidade de germinar a 
ˣ˟˘ˡ˔�ϝ˟˜˕˘˥˧˔̵̹ˢϞʡ�ʴ˗˩˘ˡ˧ˢ�̻�˧˘ˠˣˢ�
de esperança ativa e criativa, porque 
aberta à novidade que Deus quer 
realizar na nossa vida e na nossa 
˛˜˦˧ͅ˥˜˔ʟ�ˡ˘˦˧˘�ˠ˨ˡ˗ˢ�˘�ˡ˔�ʼ˚˥˘˝˔ʡ
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30 | S. André, Apóstolo [Festa]; 
3 de Dez. | S. Francisco Xavier, presbítero, 
Padroeiro das Missões [MO]; 
4 de Dez. | S. João Damasceno, 
presbítero e doutor da Igreja [MF];
5 de Dez. | II Domingo do Advento.

LITURGIA

I DOMINGO DO ADVENTO – ANO C

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 10
Nº 36

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Estamos todos no mesmo caminho 
para Deus. Mas uns andam do 
lado esquerdo do caminho, outros 
do direito. A polémica não nos 
ajuda a perceber que o caminho é 
muito largo e que há espaço para 
˗˜˙˘˥˘ˡ̹˔˦ʡ�ʴ�˗˜Ё˖˨˟˗˔˗˘�̻�˙˔˭˘˥�ˤ˨˘ˠ�
está de um lado admitir que estão 
no mesmo caminho que os do outro 
lado.
(Frei Gerard Francisco Timoner)

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

REUNIÃO SINODAL
No próximo sábado, dia 4 de Dezembro,  
temos a segunda reunião. O encontro  
tem lugar no salão da Basílica, com início  
às 15h15 e termina pelas 16h30.

Dezembro
4

NOVENA DA IMACULADA
De 29 de Novembro a 7 de Dezembro,  
recitação do terço às 10h e às 16h15. 

Novembro
29

DIA DA PARTILHA 
O ofertório das eucaristias do próximo sábado 
(10h30 e 12h) e Domingo (9h, 10h30 e 12h), reverte 
para a actividade sócio-caritativa  
dos Congregados. 
Pode também fazer o seu donativo através de 
trabsferência bancária para o IBAN PT50 0035 
0171 00002883 032 89. Se pretender o recibo 
pode pedi-lo, mediante a apresentação do 
comprovativo, na secretaria. Dois elementos 
da equipa sócio-caritativa estarão à porta 
da Basílica a distribuir o relatório de contas e 
actividades do ano 2020.  
A Irmandade e a reitoria agradecem a  
todos os membros da equipa sócio-caritativa  
pela missão que realizam. O relatório  
está disponível no site da Basílica.

Dezembro
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EXPOSIÇÃO, ADORAÇÃO E BÊNÇÃO DO 
SS.MO SACRAMENTO
Dia 5 de dezembro, domingo, das 15h00 às 17h00. 
Com a oração do terço da Divina Misericórdia e 
Vésperas.

Dezembro
5


