
Retiro de Advento 
 

O Retiro de Advento da nossa comunidade será já 

no próximo Sábado, dia 01 de Dezembro, pelas 

15h00, no nosso Centro Pastoral da Rua Marechal 

Saldanha, com o respectivo tema e programa: 

Caminhar em Advento com São João da Cruz. 
 

Programa: 
 

15h00: 1ª Meditação 

15h45: Tempo de silêncio 

16h30: 2ª Meditação 

17h15: Tempo de silêncio 

17h45: Exposição do Santíssimo, adoração e 

oração de Vésperas 

19h00: Eucaristia 
 

Consulte o cartaz afixado no placard da Igreja e 

inscreva-se na portaria. 
 

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. 

 

Um pensamento carmelita… 

 

“Para que esta alma sequiosa possa encontrar o 

seu Esposo e unir-se com Ele em união de amor, 

tanto quanto lhe for possível nesta vida, e sacie a 

sua sede com esta gota que d’Ele pode gostar nesta 

vida, será bom que, em nome do Esposo a quem 

faz o pedido, lhe respondamos indicando o lugar 

mais certo onde está escondido. Certamente que, 

se aí O encontrar com a perfeição e o gosto que se 

pode ter nesta vida, não começará a vaguear em 

vão atrás das pegadas de seus consortes. 

Para tal, é necessário advertir que o Verbo, o Filho 

de Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, 

está escondido, essencial e presencialmente, no 

ser mais íntimo da alma. Portanto, para O 

encontrar há-de abandonar tudo, quer no afecto 

quer na vontade, e recolher-se ao máximo dentro 

de si mesma, vivendo como se as coisas não 

existissem...” [São João da Cruz, C 1,6]  
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“Que fizeste?” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilatos pergunta a Jesus, se é rei e o que faz. Com 
a pergunta «Que fizeste»?, (Jo 18,35), Pilatos, de 
algum modo, coloca-se no lugar de Deus que 
pergunta a Adão: «porque fizeste isto» (Gn 3,12) e 
a Caim: «que fizeste do teu irmão» (Gn 4,10). São 
perguntas que Deus nos faz continuamente: 
«quem és tu, o que fazes» da tua vida, o que fazes 
da vida dos outros? Todos os dias, sobretudo à 
noite, é importante fazermos este diálogo, em 
oração: «o que fizeste hoje»?  
Não calemos estas perguntas, nem nos deixemos 
adormecer, sem lhes responder. É um diálogo a 
sós, frente a frente, com Deus! Sem este diálogo, 
feito no silêncio da oração, nunca saberemos quem 
somos, nem o que andamos por aqui a fazer! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I         Dn 7,13-14 
 

«O seu poder é eterno»  
 

Leitura da Profecia de Daniel  

 

Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre 

as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um 

filho do homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável 

e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue 

o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, 

nações e línguas O serviram. O seu poder é eterno, 

não passará jamais, e o seu reino não será 

destruído.  

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 92 (93) 
 

Refrão:  O Senhor é Rei num trono de luz. 

 

O Senhor é rei,  

revestiu-Se de majestade,  

revestiu-Se e cingiu-Se de poder.   

 

Firmou o universo, que não vacilará.  

É firme o vosso trono desde sempre,  

Vós existis desde toda a eternidade.   

 

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,  

a santidade habita na vossa casa  

por todo o sempre. 

 

 

 

 

LEITURA II                                     Ap 1,5-8 
 

«O Príncipe dos reis da terra  

fez de nós um reino de sacerdotes para Deus»   
 

Leitura do Apocalipse  

 

Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos 

mortos, o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos 

ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez 

de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, 

a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. 

Amen. Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os 

olhos O verão, mesmo aqueles que O 

trespassaram; e por sua causa hão-de lamentar-se 

todas as tribos da terra. Sim. Amen. «Eu sou o Alfa 

e o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que 

era e que há-de vir, o Senhor do Universo». 

 

 

 

 

 

EVANGELHO                 Jo 18,33b-37 
 

«É como dizes: sou Rei»   
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São João 
 

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei 

dos Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o 

dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». 

Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu 

povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram 

a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu 

reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse 

deste mundo, os meus guardas lutariam para que 

Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino 

não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és 

Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. 

Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar 

testemunho da verdade. Todo aquele que é da 

verdade escuta a minha voz». 

 


