
 B
O

LE
TI

M
 I

N
TE

RP
AR

O
Q

U
IA

L 
. A

RC
IP

RE
ST

AD
O

 D
E 

BR
AG

A 
. 8

3683
6

FA
M

ÍL
IA

 
FA

M
ÍL

IA
 S

O
LI

D
ÁR

IA
SO

LI
D

ÁR
IA

Viver com intensidade 
o Advento é garantia de 
celebrar bem o Natal, o 

nascimento do Emanuel, o 
Deus connosco. Neste Segundo 

Domingo de Advento (Ano 
A), confrontamo-nos com a 
urgência e a radicalidade 
proféticas de João Batista.

”
RECOMEÇA!
Algo novo acontece, quando uma 
pessoa toma consciência de que é 
habitada pela água e pelo fogo do 
Espírito Santo. Torna-se diferente, 
para melhor, claro! Fala com respei-
to, olha com ternura, escuta com 
atenção, respira com serenidade, 
abraça com amor.
Talvez já tenhas iniciado a constru-
ção do presépio, montaste o pinhei-
ro e nele colocaste as luzes. Mais 
ou menos austeros, colocas sinais 
dentro e fora da tua casa.
Volta-te, agora, para ti. Decide-te 
a iniciar a tua preparação pessoal. 
O Advento consiste em orientar 
toda a nossa vida para Deus. João 
Batista é muito claro: são precisos 
frutos autênticos de conversão; não 
servem decisões medíocres, reque-
rem-se decisões urgentes e radicais. 

Como é que te vais preparar para 
festejar o Natal? 
Neste segundo episódio, relembro-
-me desta estrofe retirada do hino 
da Jornada Mundial da Juventude, 
o Jubileu dos Jovens, no ano dois 
mil, em Roma: «Chegou uma era de 
primavera,/ tempo de mudança./ 
É hoje o dia sempre novo,/ para re-
começar,/ mudar o rumo, palavras 
novas,/ mudar o coração,/ para 
dizer ao mundo/ e a toda a gente:/ 
Senhor Jesus».
O Advento é um recomeço. Não é 
para fazer tudo do mesmo modo. É 
para fazer tudo de modo novo, para 
mudar o rumo, mudar o coração. A 
conversão celebrada no sacramento 
da Reconciliação é uma das grandes 
prioridades nomeadas pelo Papa 
João Paulo II, na Carta Apostólica 
no termo do Grande Jubileu do Ano 
2000 (NMI). A conversão também 
se diz no pedir perdão e no per-
doar. Apesar de serem conhecidas, 
havemos de fazer destas palavras a 
novidade do nosso agir quotidiano: 
perdoar e pedir perdão. Todos te-
mos falhas, pelo que todos precisa-
mos de perdoar e de ser perdoados. 
A conversão consiste em mudar o 
coração, para dizer a toda a gente o 
nome daquele que sempre nos pre-
cede no perdão e no amor: Emanuel, 
Deus está connosco. 
Deus visita-te. Queres recebê-lo? 
Prepara-te bem!
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5 | S. Geraldo, bispo de Braga, Padroeiro 
principal da cidade [SOLENIDADE],
6 | S. Nicolau, bispo [MF],  
7 | S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja 
[Mo],
8 | Imaculada Conceição da Virgem 
Santa Maria [SOLENIDADE], 
9 | S. João Diogo[MF], 
10 | Virgem Santa Maria de Loreto[MF], 
11 | III Domingo do Advento.
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II DOMINGO DO ADVENTO A

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 45 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Nós todos temos o imaginário bíblico, 
feito às vezes de quadros e pinturas. 
Mas a descoberta de que, na realidade 
(cotidiana) o Evangelho está escrito, 
é para mim o maior contributo que 
posso ter encontrado nesta experiência 
de estar em África. 
É a alegria de saber que o Evangelho 
está escrito, e, sobretudo, torna-se 
mais visível, para aquele que quiser ver, 
na realidade dos pobres, porque neles 
não há supérfluo, não há tanta mentira, 
tanta necessidade de esconder aquilo 
que é a vida deles. Há uma vida mais 
crua e por isso o Evangelho é mais cru.”
(Paulo Teia, sj)

Novena da Imaculada
29 nov a 7 dez - 10h e 16h15 (recitação do terço)

Eucaristias
Quarta - 7 dez - 17h e 22h (missa vespertina)

Quinta - 8 dez - 9h, 10h30, 12h

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

BÊNÇÃO DOS “BAMBINELLI” 
E CONCERTO DE NATAL
Domingo, dia 11, às 17h30, temos a tradicional 
“Bênção dos Bambinelli” (“Menino Jesus”). 
Todas as pessoas, em particular os mais 
novos, são convidadas a trazer as imagens do 
Menino Jesus do seu presépio para receberem 
esta bênção especial. Logo a seguir à bênção, 
um Quinteto de Jovens Músicos da UM tocam 
músicas de Natal e interagem com o público.
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EXPOSIÇÃO, ADORAÇÃO 
E BÊNÇÃO DO SS.MO SACRAMENTO
Domingo, das 15h00 às 17h00. Com a oração 
do terço da Divina Misericórdia e Vésperas.
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A MÚSICA NA IRMANDADE DE N.ª S.ª  DAS 
DORES E S.TA  ANA DOS CONGREGADOS
O lançamento do livro “A música na 
Irmandade de Nossa Senhora das Dores e 
Santa Ana dos Congregados - Séculos XVIII 
a XX. Esplendor e dignidade” decorre às 18h, 
na Basílica dos Congregados. Conta com 
intervenções do Pe. Paulo Terroso, Eduardo 
Vaz Martins de Almeida e Elisa Lessa e Diogo 
Alte da Veiga. Além da Audicão musical 
Cantate Domino participa o coro Ad hoc / 
Departamento de Música da Escola de Letras 
e Artes da Univ. do Minho (Dir. Vitor Lima).
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DIA DA PARTILHA 

O ofertório das eucaristias de 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 transferência bancária 
para o IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89. 


