
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. Também será a entrada do 

novo Bispo Auxiliar, Dom Armando Esteves 

Domingues. 

 

EUCARISTIA DA NOITE DE NATAL 
 

Recordamos que, como é tradicional, teremos à 

Meia-Noite a Missa do Galo. No dia 24 de 

Dezembro, portanto, não haverá a Eucaristia 

diárias das 19h00. 

 

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES NO DIA DE NATAL 
 

No dia 25 de Dezembro o horário das Eucaristias 

será o de Domingo: 10h00 | 11h30 | 12h30 | 

19h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO AO ACENDER 

AS VELAS DA COROA DO ADVENTO 

 

SEMANA III DO ADVENTO 

 

Senhor, Tu vens ao nosso encontro e nós 

acendemos esta terceira vela, escutando, com o 

coração nas mãos, os apelos à partilha, à justiça e 

à paz, que ressoam na voz de João Batista. Ele era 

como uma lâmpada ardente e luminosa, que, por 

algum tempo, nos alegrou com a sua luz. Senhor, 

que esta luz acesa nos ajude a manter o olhar fixo 

no bem que não faz ruído nem publicidade. Dá-nos, 

Senhor, a mansidão nos conflitos e a graça da 

bondade e da ternura nas circunstâncias mais 

duras da vida. Faz-nos sair de nós mesmos ao 

encontro de quem mais precisa e nos quais 

desejamos ver a luz do Teu rosto para Te 

encontrarmos a Ti. Ámen. 
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“À multidão, João Baptista dizia…” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quem tiver duas túnicas reparta com quem não 

tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o 

mesmo”. Abrimos uma porta para o Senhor vir à 

nossa vida quando vamos ao Seu encontro nas 

necessidades dos irmãos. Porém, sem nunca 

esquecermos a tal “ciência e discernimento” que 

falava Paulo no domingo passado, já que não se 

trata só de dar, mas de oferecermos o que mais 

convém. É-nos pedido um conhecimento que nos 

leve a destrinçar e a decidir, a olhar e a ver o que, 

realmente, importa, o que mais é necessário, o que 

é prioritário, o que, verdadeiramente, pode ajudar 

a resolver, no imediato ou a seu tempo, a situação 

que se nos depara.  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I     Sof 3, 14-18a 
 

«O Senhor exulta de alegria por tua causa» 
 

Leitura da Profecia de Sofonias  
 

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de 

alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, 

filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença 

que te condenava, afastou os teus inimigos. O 

Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e já não 

temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a 

Jerusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as 

tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, 

como poderoso salvador. Por causa de ti, Ele 

enche-Se de júbilo, renova-te com o seu amor, 

exulta de alegria por tua causa, como nos dias de 

festa».  

 

 

SALMO RESPONSORIAL      Is 12, 2-3.4bcd.5-6 
 

Refrão: Povo do Senhor, exulta e canta de alegria! 

Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. 
 

Deus é o meu Salvador,  

tenho confiança e nada temo.  

O Senhor é a minha força e o meu louvor.  

Ele é a minha salvação.  
 

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.  

Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;  

anunciai aos povos a grandeza das suas obras,  

proclamai a todos que o seu nome é santo.  
 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,  

anunciai-as em toda a terra.  

Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,  

porque é grande no meio de vós o Santo de 

Israel.   

 

LEITURA II          Filip 4, 4-7 
 

«O Senhor está próximo» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Filipenses  
 

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente 

vos digo: alegrai-vos. Seja de todos conhecida a 

vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos 

inquieteis com coisa alguma; mas em todas as 

circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante 

de Deus, com orações, súplicas e acções de graças. 

E a paz de Deus, que está acima de toda a 

inteligência, guardará os vossos corações e os 

vossos pensamentos em Cristo Jesus.  

 

 

 

EVANGELHO                     Lc 3, 10-18 
 

«Que devemos fazer?» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas  
 

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João 

Baptista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-

lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem 

não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça 

o mesmo». Vieram também alguns publicanos para 

serem baptizados e disseram: «Mestre, que 

devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não 

exijais nada além do que vos foi prescrito». 

Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que 

devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não 

pratiqueis violência com ninguém nem denuncieis 

injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo». 

Como o povo estava na expectativa e todos 

pensavam em seus corações se João não seria o 

Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu 

baptizo-vos com água, mas está a chegar quem é 

mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar 

as correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á 

com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a 

pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu 

celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num fogo que 

não se apaga». Assim, com estas e muitas outras 

exortações, João anunciava ao povo a Boa Nova».  


