
PROFISSÃO DO FREI RENATO DA CRUZ 
 

No próximo dia 14 de Dezembro, Solenidade de 

São João da Cruz, teremos a Profissão Solene do 

Frei Renato Pereira, com o nome religioso Frei 

Renato da Cruz, na Eucaristia das 19h00. 

Será a sua entrega definitiva à Ordem dos 

Carmelitas Descalços, depois de uma longa 

caminhada formativa e de discernimento 

vocacional. Com este passo, o Frei Renato afirma e 

confirma o seu desejo e vontade de seguir a Cristo 

na construção do seu Reino através do carisma e 

da espiritualidade do Carmelo. 
 

ACÇÃO DE GRAÇAS PELO MINISTÉRIO 
ESPISCOPAL DE D. ANTÓNIO TAIPA 

 

No dia 23 de dezembro, a nossa Diocese dará 

graças pela vida, serviço e testemunho de D. 

António Taipa, numa Missa na Catedral do Porto, 

pelas 16 horas. Para esta celebração, estão 

convidados os sacerdotes, os diáconos e todo o 

laicado da diocese. 
 

ENCONTRO DO BISPO COM SUPERIORES DOS 
INSTITUTOS RELIGIOSOS E SECULARES 

 

No dia 1 de Dezembro, Dom Manuel Linda reuniu-

se na Casa Episcopal com cerca de cinquenta 

Membros dos Institutos Religiosos e Seculares da 

Diocese e com o Secretariado das Missões. Desde 

há uns anos tem este Secretariado incumbência de 

coordenar um Encontro anual do nosso Bispo com 

todos os Superiores, Religiosos e Seculares dos 

cerca de oitenta Institutos que vivem e missionam 

no Porto. 

 

ORAÇÃO AO ACENDER 

AS VELAS DA COROA DO ADVENTO 

 

SEMANA II DO ADVENTO 

 

Senhor, Tu vens ao nosso encontro e nós 

acendemos esta segunda vela. Não Te procuramos 

na aparência, entre as luzes intermitentes das ruas 

e praças. Que os olhos do nosso coração não se 

contentem com pequenas luzes que iluminam por 

breves instantes, mas são incapazes de desvendar 

o caminho. Dá-nos, Senhor, a luz da sabedoria, 

para distinguirmos a Tua Luz de outras luzes 

artificiais e enganadoras. Faz-nos ver a Tua Luz, no 

meio da noite, para Te encontrarmos a Ti e nos 

encontrarmos a todos em Ti. Que a Tua Luz, que 

vem ao nosso encontro, nos faça alcançar um novo 

horizonte de esperança, e encontrar em Ti um 

rumo decisivo para a Vida! Ámen. 
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“Uma voz clama no deserto” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquanto o Natal chega às ruas, a palavra de Deus 

desce ao deserto. Sem falas mansas, nem anúncios 

prometedores, João Baptista vem tirar as pedras 

do caminho, para Deus vir e chegar quando quiser, 

passar e ficar entre nós. É a Palavra de Deus que 

vem, pela boca do Baptista, abater os altos montes, 

as colinas seculares e preencher os vales. Por 

outras palavras, vem João Baptista ao deserto da 

nossa vida, entulhada num monte de coisas 

imensas, para lançar a semente pequenina da 

Palavra. E a Palavra vem ao nosso encontro, bate à 

porta do nosso coração, para ocupar o seu lugar e 

encarnar dentro de nós, preenchendo tantos e 

tantos vazios demolidores, que nos deixam, pelo 

caminho da vida, desnorteados. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I           Bar 5, 1-9 
 

«Deus mostrará o teu esplendor» 
 

Leitura do Livro de Baruc  
 

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e 

reveste para sempre a beleza da glória que vem de 

Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de 

Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória 

do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor a toda 

a criatura que há debaixo do céu; Deus te dará para 

sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 

piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e 

olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos 

desde o Poente ao Nascente, por ordem do Deus 

Santo, felizes por Deus Se ter lembrado deles. 

Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados 

pelos inimigos; mas agora é Deus que os reconduz 

a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus 

decidiu abater todos os altos montes e as colinas 

seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, 

a fim de que Israel possa caminhar em segurança, 

na glória de Deus. Também os bosques e todas as 

árvores aromáticas darão sombra a Israel, por 

ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na 

alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a 

justiça que d’Ele procedem. 

 

SALMO RESPONSORIAL          Salmo 125 (126) 
 

Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu 

povo. 
 

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 

parecia-nos viver um sonho. 

Da nossa boca brotavam expressões de alegria 

e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
 

Diziam então os pagãos: 

«O Senhor fez por eles grandes coisas». 

Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 

estamos exultantes de alegria. 
 

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 

como as torrentes do deserto. 

Os que semeiam em lágrimas 

recolhem com alegria. 
 

À ida, vão a chorar, 

levando as sementes; 

à volta, vêm a cantar, 

trazendo os molhos de espigas. 

 

LEITURA II                         Filip 1, 4-6.8-11 
 

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Filipenses 

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre 

com alegria por todos vós, recordando-me da parte 

que tomastes na causa do Evangelho, desde o 

primeiro dia até ao presente. Tenho plena 

confiança de que Aquele que começou em vós tão 

boa obra há-de levá-la a bom termo até ao dia de 

Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo a 

todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço 

que a vossa caridade cresça cada vez mais em 

ciência e discernimento, para que possais distinguir 

o que é melhor e vos torneis puros e 

irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude 

dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, 

para louvor e glória de Deus.  

 

EVANGELHO              Lc 3,1-6 
 

«Toda a criatura verá a salvação de Deus» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas  
 

No décimo quinto ano do reinado do imperador 

Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da 

Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão 

Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e 

Lisânias tetrarca de Abilene, no pontificado de 

Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, 

filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda 

a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de 

penitência para a remissão dos pecados, como está 

escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: 

«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho 

do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam 

alteados todos os vales e abatidos os montes e as 

colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e 

aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a 

criatura verá a salvação de Deus’». 


