
1º DOMINGO DO ADVENTO 
Ano B  

 

A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida -

nos a equacionar a nossa caminhada pela história à luz  
da certeza de que “o Senhor vem”. Apresenta também 

aos crentes indicações concretas acerca da forma co-
mo devem viver esse tempo de espera.  

 
A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, o 

Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de vir mais 

uma vez  ao encontro de Israel para o libertar do peca-
do e para recriar um Povo de coração novo. O profeta 

não tem dúvidas: a essência de Deus é amor e miseri-
córdia; essas “qualidades” de Deus são a garantia da 

sua intervenção salvadora em cada passo da caminha-
da histórica do Povo de Deus.  

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a histó-
ria com coragem, determinação e esperança, anima-

dos pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, ain-
da, que esse tempo de espera deve ser um tempo de 

“vigilância” – isto é,  um tempo de compromisso activo 

e efectivo com a construção do Reino. 
A segunda leitura mostra como Deus Se faz presente 

na história e na vida de uma comunidade crente,  atra-
vés dos dons e carismas que gratuitamente derrama 

sobre o seu Povo. Sugere também aos crentes que se 
mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem 

os dons de Deus.  
Dehonianos 
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AGENDA 
  
- Estão disponíveis à saída da Igreja as 4 velas de Adven-

to para a coroa com o guião para a oração em família. 
Também encontram o livrinho “Rezar o Advento”, subsí-

dios que nos ajudam a preparar o Natal.  
 

- A partir deste domingo, dia 29, e em todos os dias do 
Advento, às 21h00 convidamos-vos a participarem atra-

vés do Facebook ou site da Paróquia no momento de 

oração, “Advento em Família”.  
 

 - Segunda-feira e terça-feira, dias 30 de novembro e 01 
de dezembro, por causa do confinamento à tarde, a 

eucaristia das 19h00 na Igreja do Algueirão é transferida 
para a manhã, às 10h00.  

 
- Sexta Feira, dia 4 de dezembro, lembramos os 66 anos 

da morte de São João Calábria. Nas Eucaristias dos nú-
cleos celebramos a sua Missa votiva, com oferta de ali-

mentos.  
 

- A partir de domingo, dia 6, a Missa na Escola Visconde 
Juromenha passará para as 10h00.  
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ENTREGA DO CONTRIBUTO PAROQUIAL 
 

 

Neste domingo celebramos o dia do Contributo paroquial 
para despertar a comunidade a sentir -se responsável com 

a sua Paróquia, ajudando-a a realizar a sua missão evange-
lizadora.  

Aproximamo-nos do fim do ano, tempo em que é hábito 
entregar o contributo paroquial.   Fazemos o apelo a quem 

ainda não entregou e possa fazê -lo também este ano, que 
ajude a sua Igreja.    

Quem tiver dificuldade em vir pessoalmente, pode fazê -lo 

por transferência bancária através do NIB. PT50 0033 0000 
0022 3686 4630 5, pondo o seu nome e a finalidade.  De-

pois mandaremos a cada um o respetivo recibo.  
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I Domingo do Advento - 29 de Novembro de 2020 

O ANO LITÚRGICO 
 

O ano litúrgico tem exatamente a mesma duração do 

ano civil: 365 ou 366 dias. Mas um e outro são diferen-
tes na sua organização. O Ano Civil começa em 1º de 

Janeiro e termina em 31 de Dezembro. Já o Ano Litúrgi-

co começa no 1º Domingo do Advento (cerca de quatro 
semanas antes do Natal) e termina no sábado anterior a 

ele (solenidade de Cristo Rei do Universo). Podemos 
perceber, também, que o Ano Litúrgico está dividido 

em “Tempos Litúrgicos”, como veremos a seguir. 
 

 O Ciclo do Natal tem três tempos: o Advento, o 
Natal e a Epifania. No Advento prepara -se a vinda 

do Senhor. No Natal celebra -se o Seu Nascimen-

to. Na Epifania afirma -se a universalidade da 
mensagem cristã com a manifestação feita aos 

Magos do Oriente.  
 O Ciclo da Páscoa tem também três tempos: a 

Quaresma, o Tríduo Pascal e a Festa da Páscoa 
até ao Pentecostes. A Quaresma é tempo de pre-

paração, de penitência e conversão; o Tríduo Pas-
cal é oportunidade de celebrar os mistérios do 

Senhor, a sua Paixão, Morte e Ressurreição; e a 
festa da Páscoa prolonga -se por sete domingos 

até ao Pentecostes. 

 O Tempo Comum é constituído por duas fases do 
ano litúrgico, entre o ciclo do Natal e o da Páscoa 

e, depois, do Pentecostes até à Festa de Cristo 
Rei. 

 
Ao longo do ano litúrgico vão-se celebrando também 

inúmeras festas: do Senhor, de Maria Mãe de Jesus, da 
SS. Trindade e de muitos Santos, Apóstolos, Evangelis-

tas, Mártires e confessores da fé. A liturgia tem uma 
riqueza incalculável que permite crescer numa fé res-

ponsável e no muito amor à Igreja.  

 
O ano litúrgico começa com o Advento. Nele, os cris-

tãos preparam-se para a chegada de Jesus no Dia de 
Natal, a data em que se celebra o seu nascimento. Ad-

vento quer mesmo dizer “chegada”. Do latim “ad veni-
ens”, a palavra advento significa a chegada de alguém 

ou alguma coisa importante.  

 

  PARTICIPE DO ADVENTO EM FAMÍLIA 
 
Por causa da Pandemia, somos obrigados a ficar mais 

em casa. Convidamos as famílias a aproveitarem esta 
ocasião e a viverem este tempo de Advento, em pre-

paração para o Natal, através da oração em família.  
Pedimos a cada família  para elaborar,  em casa, a sua 

coroa do Advento, criar um cantinho para colocar 
uma mesa com a coroa, a Bíblia, a imagem de Nossa 

Senhora e as 4 velas do Advento que estão disponí-
veis na Igreja. 

 
Em cada dia do Advento, às 21h00, através do Face-

book ou do site da Paróquia iremos fazer juntos a 

oração.  
Espero que todos possam aderir e vamos viver em 

comunidade o Advento em Família.  

 
FOLHA INFORMATIVA 

 
 

Quem quiser receber a Folha Infor-

mativa por email, pedimos que mande um email para 
ouvidizer@gmail.com, com o assunto: “Desejo Rece-

ber a Folha Informativa”. Obrigado.  


