
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO I DO ADVENTO 
01 DEZEMBRO 2019 
ANO A // # 010 
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA 
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

A Vós, Senhor, elevo a minha alma; 
meu Deu, em Vós confio. 
Vem, Senhor Jesus! Aleluia. Aleluia. 

CÂNTICO ACENDER A COROA DE ADVENTO 

O Senhor dará a coroa da justiça  
àqueles que esperam, com amor, a Sua vinda. 
Àqueles que esperam, àqueles que esperam, 
com amor, com amor, a Sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. 

PRIMEIRA LEITURA Is 2, 1-5 «O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus» 

Leitura do Livro de Isaías 

Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém: Sucederá, 
nos dias que hão-de vir, que o monte do templo do Senhor se há-de erguer 



no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas 
as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: «Vinde, subamos ao monte do 
Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e 
nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém 
a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos 
sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em 
foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão-de 
preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Se-
nhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

SALMO RESPONSORIAL 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1) 

Refrão: Que alegria quando me disseram:  
“Vamos para a casa do Senhor!”. - bis  

SEGUNDA LEITURA Rom 13, 11-14 «Está perto a salvação» 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora de nos levantar-
mos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando 
abraçámos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as 
obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, 
como em pleno dia, evitando comezainas e excessos de bebida, as devassi-
dões e libertinagens, as discórdias e ciúmes; não vos preocupeis com a natu-
reza carnal para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Mt 24, 37-44 «Vigiai, para que estejais preparados» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias 
de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias que precede-
ram o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia 
em que Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que 
a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do homem. Então, de 
dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado; de duas mu-
lheres que estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. 
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 



Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o 
ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai 
vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho 
do homem. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

ACLAMAÇÃO DEPOIS DO EVANGELHO 

Como os ramos unidos à videira, faz-nos, ó Pai, dar frutos de vida verdadeira. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

Estai preparados com as lâmpadas acesas 
para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. 
Estai preparados com as lâmpadas acesas. 

CÂNTICO FINAL 

No fim dos tempos virá o Senhor, e nós iremos ao encontro.  
O Senhor virá, o Senhor virá. 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«E não deram por nada, até que veio o dilúvio». O Senhor veio, vem e virá ao 
nosso encontro. Ele quer estabelecer um diálogo íntimo e profundo com cada 
um de nós. Deus bate constantemente à nossa porta. É por isso necessário 
estar atento e vigilante para acolher a Sua manifestação. Se estivermos ape-
nas ocupados com as coisas deste mundo não damos pela passagem do 
mundo divino, perdemos a graça do encontro com o Senhor da vida e da alegria. 
Fazer de cada momento da nossa existência humana um instante de salvação 
e de graça é a nossa missão. Estar vigilante, de que nos fala o Evangelho, é por 
isso dizer não à indiferença, à anestesia e à sonolência e abrir o coração à graça 
e ao amor de Deus. Eis o desafio desta semana: estar atentos às manifesta-
ções divinas. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 18.04.2018 

CATEQUESE II - O SINAL DA FÉ CRISTÃ 

A cruz é o distintivo que manifesta quem somos: o nosso falar, pensar, olhar e 
agir estão sob o sinal da cruz, ou seja, sob o sinal do amor de Jesus até ao fim. 



As crianças são marcadas na testa. Os catecúmenos adultos são marcados tam-
bém nos sentidos, com estas palavras: «Recebei o sinal da cruz nos ouvidos, para 
ouvir a voz do Senhor»; «nos olhos, para ver o esplendor da face de Deus»; «nos 
lábios, para responder à palavra de Deus»; «no peito, para que Cristo habite nos 
vossos corações mediante a fé»; «nos ombros, para sustentar o jugo suave de 
Cristo» (Rito da iniciação cristã dos adultos, n. 85). Tornamo-nos cristãos na me-
dida em que a cruz se imprime em nós como uma marca “pascal” (cf. Ap 14, 1; 22, 
4), tornando visível, inclusive exteriormente, o modo cristão de enfrentar a vida. 
Fazer o sinal da cruz quando acordamos, antes das refeições, diante de um pe-
rigo, em defesa contra o mal, à noite antes de dormir, significa dizer a nós mes-
mos e aos outros a quem pertencemos, quem desejamos ser. Por isso é muito 
importante ensinar as crianças a fazer bem o sinal da cruz. E, como fazemos ao 
entrar na igreja, podemos fazê-lo também em casa, conservando num pequeno 
vaso adequado um pouco de água benta — algumas famílias fazem-no: assim, 
cada vez que entramos ou saímos, fazendo o sinal da cruz com aquela água re-
cordamo-nos que somos batizados. Não vos esqueçais, repito: ensinai as crianças 
a fazer o sinal da cruz! 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  01 A 07 DEZEMBRO 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na Igreja Paroquial. 

ESCUTEIROS. O agrupamento de Escuteiros da nossa Paróquia está a orga-
nizar um jantar de angariação de fundos para as suas atividades. Será no 
próximo sábado, dia 7, às 20:00 horas, no salão paroquial. O preço do jantar 
para adultos é de 12,50€ e para as crianças de 6,50€. Podem adquirir os 
bilhetes junto dos Escuteiros. 

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS. No próximo domingo, dia 8, na Eucaristia das 11:30 
horas, faremos a bênção das Grávidas. Para uma melhor organização, pedi-
mos que façam a inscrição na sacristia da Igreja Paroquial, por e-mail ou 
telefone, indicados no cartaz que está afixado. 

CATEQUESE. As crianças do 5.º Ano da Catequese, conjuntamente com pais 
e catequistas, irão numa Peregrinação ao Santuário de Fátima. Para con-
cretizar esse objetivo, os pais, à saída da Igreja organizaram uma Venda de 
Natal. Agradecemos a vossa colaboração. 
 


