
Comunicação & Multimédia dos Carmelitas 

da Foz do Douro 
 

Convidamos-vos, de novo, a conhecer a nossa 

página web e presença nas redes sociais (Facebook 

e Instagram) e a estardes por dentro de algumas 

actividades desenvolvidas nesta comunidade. 

 

Retiro de Advento 
 

No próximo dia 01 de Dezembro, pelas 15h00, no 

nosso Centro Pastoral da Rua Marechal Saldanha, 

teremos o habitual Retiro de Advento desta 

comunidade. As inscrições podem ser feitas na 

portaria da Igreja. Mais informações no cartaz 

afixado à entrada. 

 

Papa convida 3 mil pessoas pobres para 

almoço 
 

«O auditório Paulo VI vai receber este domingo 

mais de 3 mil convidados do Papa, para um almoço 

que assinala o II Dia Mundial dos Pobres, após a 

Missa na Basílica de São Pedro. 

A iniciativa nasceu no final do Jubileu da 

Misericórdia, por vontade de Francisco. 

À imagem do que aconteceu em 2017, o Papa vai 

sentar-se à mesa com os pobres, um gesto que se 

vai repetir em refeitórios de muitas paróquias, 

universidades, organizações assistenciais e 

associações de voluntariado que aderiram à 

iniciativa». (Para saber mais, consultar a Agência 

Ecclesia) 

Advento 2018: 
Preparar os caminhos do Senhor com a 

Virgem do Carmo 
 

Trata-se de um retiro espiritual online, oferecido 

pelos Carmelitas Descalços de Portugal e de Paris, 

de 28 de Novembro de 2018 a 6 de Janeiro de 

2019. Para os interessados em participar, inscrição 

gratuita em www.webretiro.Karmel.at 

Cada sexta-feira ireis receber por e-mail: 

- uma meditação inspirada na Palavra de Deus com 

textos carmelitas; 

- sugestões para colocar a Palavra acolhida em 

prática; 

- o calendário de Advento para a oração diária. 

 

Como a iniciativa começa já a abrir o Advento, 

tereis uma oportunidade para vos introduzirdes 

neste novo tempo litúrgico, olhando para a Virgem 

Maria e seguindo a tradição carmelita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM                                 www.porto.carmelitas.pt 
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Nº 463                                                                                             Telef. 226 181 683

“Hão-de ver o Filho do homem vir sobre as 
nuvens, com grande poder e glória.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já há grandes decorações de natal por aí! Mas a 
Liturgia da Palavra deste domingo, sem a nossa 
pressa comercial, antes de nos preparar para 
celebrar a “primeira vinda do Senhor”, projecta a 
nossa esperança na visão da última vinda, em que 
o “Filho do Homem” terá a última palavra e traz um 
mundo novo na mão! Jesus convida-nos a confiar 
no futuro, sem medo, porque a história tem um 
sentido e a nossa vida não desembocará numa 
estrada sem saída. O fim do mundo não será de 
destruição, mas de transformação e acabamento; 
não morreremos, para desaparecer no vazio, mas 
para aparecer na nossa dimensão plena e eterna. 
Espera-nos a salvação, o abraço misericordioso e 
feliz de Deus Pai que é bom. 

http://www.porto.carmelitas.pt/
mailto:porto@carmelitas.pt


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I           Dn 12,1-3 
 

«Nesse tempo virá a salvação para o teu povo» 

 

Leitura da Profecia de Daniel  
 

Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos 

Anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um 

tempo de angústia, como não terá havido até 

então, desde que existem nações. Mas nesse 

tempo, virá a salvação para o teu povo, para 

aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. 

Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, 

uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o 

horror eterno. Os sábios resplandecerão como a 

luz do firmamento e os que tiverem ensinado a 

muitos o caminho da justiça brilharão como 

estrelas por toda a eternidade.  

 

 

 

 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 15 (16) 
 

Refrão:  Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu 

refúgio. 

 

Senhor, porção da minha herança  

e do meu cálice,  

está nas vossas mãos o meu destino.  

O Senhor está sempre na minha presença,  

com Ele a meu lado não vacilarei.  

 

Por isso o meu coração se alegra 

e a minha alma exulta  

e até o meu corpo descansa tranquilo.  

Vós não abandonareis a minha alma  

na mansão dos mortos,  

nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.  

 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,  

alegria plena em vossa presença,  

delícias eternas à vossa direita.  

 

LEITURA II                        Hb 10,11-14.18  
 

«Por uma única oblação, tornou perfeitos para 

sempre os que foram santificados»  
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta 

cada dia para exercer o seu ministério e oferecer 

muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca 

poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, 

tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, 

sentou-Se para sempre à direita de Deus, 

esperando desde então que os seus inimigos sejam 

postos como escabelo dos seus pés. Porque, com 

uma única oblação, tornou perfeitos para sempre 

os que Ele santifica. Onde há remissão dos 

pecados, já não há necessidade de oblação pelo 

pecado.  

 

EVANGELHO                 Mc 13,24-32  
 

«Reunirá os seus eleitos  

dos quatro pontos cardeais»  

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol 

escurecerá e a lua não dará a sua claridade; as 

estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus 

serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do 

homem vir sobre as nuvens, com grande poder e 

glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus 

eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade 

da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola 

da figueira: quando os seus ramos ficam tenros e 

brotam as folhas, sabeis que o Verão está próximo. 

Assim também, quando virdes acontecer estas 

coisas, sabei que o Filho do homem está perto, está 

mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não passará 

esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará 

o céu e a terra, mas as minhas palavras não 

passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém 

os conhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só 

o Pai».  


