
 

É preciso mais para que falte ainda menos 
 

Decorre este fim-de-semana, 1 e 2 de Dezembro, 
mais uma campanha de recolha de alimentos 
promovida pelo Banco Alimentar Contra a Fome. 
Esta acção solidária envolve mais de 40 mil 
voluntários em mais de 2 mil super e 
hipermercados. Os catequizandos da nossa 
comunidade, juntamente com os seus pais e 
catequistas, ajudam na recolha no Pingo Doce da 
Foz (Senhora da Luz). 
O objectivo é incentivar a partilha para levar 
comida a quem mais precisa. Participar na 
campanha é simples: basta aceitar um saco do 
Banco Alimentar, distribuído à entrada do 
estabelecimento pelos voluntários devidamente 
identificados, e colocar nele bens alimentares – de 
preferência produtos não perecíveis (leite, 
conservas, azeite, açúcar, farinha, massas, etc) – 
para partilhar com quem mais precisa. 

 

Solenidade da Imaculada Conceição 
 

Próximo sábado, dia 08 de Dezembro, é dia da 
Imaculada Conceição. O horário das Missas na 
nossa igreja será o de Domingo: 10h00 | 11h30 | 

12h30 | 19h00. Na Sé do 
Porto haverá ordenações 
Diaconais e Sacerdotais 
pelas 16h00. 
Uma vez que a Sé se 

encontra em obras, a 

celebração ocorrerá na 

Igreja dos Grilos. 

 

 

 

ORAÇÃO AO ACENDER 

AS VELAS DA COROA DO ADVENTO 

 

SEMANA I DO ADVENTO 

 

Senhor, Tu vens ao nosso encontro e nós 

acendemos esta primeira vela, como uma lâmpada 

que brilha em lugar escuro, para manter vigilantes 

os nossos corações, enquanto aguardamos a Tua 

vinda. Que os nossos corações não se tornem 

pesados. Que os nossos olhos não se deixem 

encandear pelas luzes artificiais do Natal que se 

avizinha. Ilumina, Senhor, os nossos corações, para 

contemplarmos no Presépio o milagre da luz no 

meio das nossas trevas, da força de Deus na nossa 

fragilidade, da grandeza divina na nossa pequenez 

humana. Ámen. 
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“Vigiai e orai…” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos, hoje, o tempo novo e esperançoso do 
Advento. Este tempo refere-se não apenas a uma, 
mas a três vindas do Senhor: a primeira vinda (no 
primeiro natal de há mais de 2000 anos), a última 
vinda (no fim dos tempos) e a Sua vinda, no 
presente, no aqui e agora. O mais importante, 
neste tempo, é estarmos atentos, vigilantes, 
«sempre alerta», para nos darmos conta do mais 
pequenino sinal da sua proximidade, da sua visita, 
da sua presença. Isto implica viver, com atenção, o 
presente, aproveitar cada instante, viver a 
pequena aventura de cada dia, “elevar a alma para 
Deus”, pois a mais grave epidemia moderna é a 
superficialidade.  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I        Jr 33,14-16 
 

«Farei germinar para David  

um rebento de justiça» 

 

Leitura do Livro de Jeremias  

 

Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que 

cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à 

casa de Judá: Naqueles dias, naquele tempo, farei 

germinar para David um rebento de justiça que 

exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles 

dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá 

em segurança. Este é o nome que chamarão à 

cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’».  

 

SALMO RESPONSORIAL               Salmo 24 (25) 
 

Refrão:  Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.  

 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,  

ensinai-me as vossas veredas.  

Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,  

porque Vós sois Deus, meu Salvador.  

 

O Senhor é bom e recto,  

ensina o caminho aos pecadores.  

Orienta os humildes na justiça  

e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.   

 

Os caminhos do Senhor são misericórdia e 

fidelidade  

para os que guardam a sua aliança e os seus 

preceitos.  

O Senhor trata com familiaridade os que O 

temem  

e dá-lhes a conhecer a sua aliança.  

 

LEITURA II                              1Ts 3,12-4,2 
 

«O Senhor confirme os vossos corações  

no dia de Cristo» 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo  

aos Tessalonicenses   
 

Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na 

caridade uns para com os outros e para com todos, 

tal como nós a temos tido para convosco. O Senhor 

confirme os vossos corações numa santidade 

irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, no dia da 

vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. 

Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e 

recomendamos no Senhor Jesus: recebestes de 

nós instruções sobre o modo como deveis 

proceder para agradar a Deus e assim estais 

procedendo; mas deveis progredir ainda mais. 

Conheceis bem as normas que vos demos da parte 

do Senhor Jesus.  
 

EVANGELHO        Lc 21, 25-28.34-36 
 

«A vossa libertação está próxima» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas  
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na 

terra, angústia entre as nações, aterradas com o 

rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão 

de pavor, na expectativa do que vai suceder ao 

universo, pois as forças celestes serão abaladas. 

Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa 

nuvem, com grande poder e glória. Quando estas 

coisas começarem a acontecer, erguei-vos e 

levantai a cabeça, porque a vossa libertação está 

próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que 

os vossos corações se tornem pesados pela 

intemperança, a embriaguez e as preocupações da 

vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente 

como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que 

habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em 

todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo 

o que vai acontecer e comparecer diante do Filho 

do homem». 

 


