
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 DE 25 DE 
DEZEMRBO E DE 01 DE JANEIRO 

 

O horário nos dias 25 de Dezembro e 01 de Janeiro 

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

19h00. No dia 31 de Dezembro as Eucaristias serão 

no horário habitual da semana: 12h00 | 19h00. 

 

 

 

FELIZ NATAL! 
 

Esta comunidade Carmelita deseja-vos uma grande 
abertura, acolhimento e entrega ao acontecimento 
do Natal. Dessa maneira, o Deus-Menino renovará 
o vosso coração e a vossa vida, fazendo-vos 
incarnar a Sua missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO AO ACENDER 

AS VELAS DA COROA DO ADVENTO 

 

SEMANA IV DO ADVENTO 

 

Senhor, Tu vens ao nosso encontro e nós 

acendemos esta quarta vela. Está próxima a noite 

da grande Luz! Os nossos passos seguem o rasto 

luminoso da visita de Maria, Tua Mãe, à prima 

Isabel. Ela, que recebeu o dom mais precioso, pôs-

Se imediatamente a caminho para Te servir e Te 

levar aos outros. Senhor, o exemplo luminoso de 

Maria, Estrela da nossa esperança, nos guie e 

ilumine, nestes dias, para levarmos a todos a luz do 

Teu amor, e a todos contagiarmos a alegria de 

Cristo, para que os nossos familiares e amigos 

possam encontrar-Te, Luz da Vida. Ámen. 
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“Entrou em casa de Zacarias 
e saudou Isabel” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E, assim, se deu o encontro!... Em vésperas de 

Natal, num tempo de visitas à família, havemos de 

aprender aqui o “segredo do encontro”, a arte 

simples de comunicar. Não raro, vivemos sós, no 

meio de multidões, sem termos tempo para ouvir, 

nem gente para nos escutar e compreender. Não 

raro, falamos de coisas fúteis e o nosso encontro 

degenera em maior vazio. Que o tempo de Natal 

seja tempo de acolhermos aqueles que nos 

precisam de falar, de nos dizer das suas vidas e 

aflições, dos seus segredos de sucesso e 

fragilidade. Não nos falte espaço para acolher, nem 

silêncio para segredar...  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I        Miq 5, 1-4a 
 

«De ti sairá Aquele que há-de reinar  

sobre Israel» 
 

Leitura da Profecia de Miqueias 
 

Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, 

pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá 

aquele que há-de reinar sobre Israel. As suas 

origens remontam aos tempos de outrora, aos dias 

mais antigos. Por isso Deus os abandonará até à 

altura em que der à luz aquela que há-de ser mãe. 

Então voltará para os filhos de Israel o resto dos 

seus irmãos. Ele se levantará para apascentar o seu 

rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso 

do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, 

porque ele será exaltado até aos confins da terra. 

Ele será a paz». 

 

SALMO RESPONSORIAL           Sl 79 (80) 
 

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,  

mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.  
 

Pastor de Israel, escutai,  

Vós estais sobre os Querubins, aparecei.  

Despertai o vosso poder  

e vinde em nosso auxílio.  
 

Deus dos Exércitos, vinde de novo,  

olhai dos céus e vede, visitai esta vinha;  

protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,  

o rebento que fortalecestes para Vós.  
 

Estendei a mão sobre o homem que escolhestes,  

sobre o filho do homem que para Vós criastes.  

Nunca mais nos apartaremos de Vós,  

fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome.  

 

LEITURA II                Hebr 10, 5-10 
 

«Eu venho para fazer a vossa vontade» 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não 

quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-

Me um corpo. Não Te agradaram holocaustos nem 

imolações pelo pecado. Então Eu disse: ‘Eis-Me 

aqui; no livro sagrado está escrito a meu respeito: 

Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’». 

Primeiro disse: «Não quiseste sacrifícios nem 

oblações, não Te agradaram holocaustos nem 

imolações pelo pecado». E no entanto, eles são 

oferecidos segundo a Lei. Depois acrescenta: «Eis-

Me aqui: Eu venho para fazer a tua vontade». 

Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o 

segundo. É em virtude dessa vontade que nós 

fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus 

Cristo, feita de uma vez para sempre. 

 

EVANGELHO         Lc 1, 39-45 
 

«Donde me é dado que venha ter comigo  

a Mãe do meu Senhor?» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas  
 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se 

apressadamente para a montanha, em direcção a 

uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e 

saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de 

Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou 

cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: 

«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o 

fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha 

ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, 

logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua 

saudação, o menino exultou de alegria no meu 

seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no 

cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte 

do Senhor». 

 


