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I DOMINGO DO 
ADVENTO

LEITURA I 
IS 

63,16B-17.19B; 
64,2B-7

SALMO 79 (80)
REFRÃO: 

SENHOR NOSSO 
DEUS, FAZEI-
NOS VOLTAR, 

MOSTRAI-NOS 
O VOSSO ROSTO 

E SEREMOS 
SALVOS..

LEITURA II
1 COR 1,3-9

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS 13, 33-37

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, 
porque não sabeis quando 
chegará o momento. Será 
como um homem que partiu 
de viagem: ao deixar a sua 
casa, deu plenos poderes 
aos seus servos, atribuindo 
a cada um a sua tarefa, e 
mandou ao porteiro que 

vigiasse. Vigiai, portanto, 
visto que não sabeis quando 
virá o dono da casa: se à tarde, 
se à meia-noite, se ao cantar 
do galo, se de manhãzinha; 
não se dê o caso que, vindo 
inesperadamente, vos 
encontre a dormir. O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: 
Vigiai!».

DO

Vicente Coelho 
(seminarista)

A liturgia deste primeiro 
Domingo do Advento 
convida-nos à vigilância. 
No fundo,  Jesus ao longo 
do Evangelho convida-nos  
e desafia-nos a enfrentar 
as vicissitudes da vida, 
com a certeza de receber 
o Senhor que vem, ao 
encontro de cada homem 
e de cada mulher do nosso 
tempo. O estar “vigilante” 
implica determo-nos no 
silêncio deste tempo em que 

vivemos para captarmos 
uma presença. Deus quer 
visitar a nossa história; 
Deus quer visitar a nossa 
vida e a quotidianidade da 
nossa existência. Para nós 
cristãos, a esperança e a 
vigilância está animada por 
uma certeza: o Senhor está 
presente no decurso da nossa 
vida, e quer visitar-nos a 
todos. Portanto, peçamos ao 
Senhor o dom da vigilância. 

Donativos 
NIB: 0010 0000 4714 5370 0012 5

Contactos
21 4680342 
paroquia.estoril@gmail.com
paroquiadoestoril.com

3 DE DEZEMBRO — QUI
S. Francisco Xavier

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

28 e 29 de Novembro- Horário das Missas
 

SÁBADO
IG.STO. ANTÓNIO 9h30 
(Missa de Sábado)

IG. SRA. BOA NOVA 11h30  

DOMINGO
IG.SRA. BOA NOVA 8h, 9h, 10h, 11h30 

AUDITÓRIO SRA. BOA NOVA 10h30, 12h 
(Entrada do lado da porta da igreja) 

ESTE NATAL ADOTE UMA FAMÍLIA
 

Ofereça um cabaz de Natal a uma família da nossa comu-
nidade apoiada pelo Centro Paroquial do Estoril.

Este ano poderá doar o cabaz de duas formas:
- Escolher uma família nas árvores de Natal à porta da 
Igreja ou do Auditório e assim ficar também a saber a 

idade das crianças da família escolhida para, se pretender, 
personalizar o cabaz e acrescentar brinquedos ou outros 

presentes.
Os cabazes devem ser entregues até dia 13 de dezembro 

com o número da família adotada;
 

- Online: https://cpestoril.pt/donativos/
 

Com o seu donativo 300 famílias terão um Natal diferente 
e mais feliz. Contamos consigo!

Obrigado!

“VENDA DE NATAL DA PARÓQUIA”
 

-No acolhimento paroquial;
-Na Partilha - Espaço Solidário.

A partir de hoje faça-nos uma visita.



Comunicado do 
pároco
O Queridos paroquianos, 
como é do vosso 
conhecimento, vai continuar 
a vigorar o regime de recolher 
obrigatório a partir das 13.00 
de sábado e domingo, estando 
também incluído o dia 8 de 
dezembro. Por tal razão, o 
horário das missas manter-
se-á aquele que foi praticado 
nos dois últimos fins de 
semana.
A este propósito, importa 
transmitir alguma informação, 
de modo a garantir a 
participação de todos nas 
missas dominicais:
- as missas das 11.30h (Igreja) 
e 12.00h (Auditório) têm 
atingido a lotação máxima dos 
espaços, o que tem levado à 
necessidade de não permitir a 
entrada de algumas pessoas;
- a missa das 10.30h 
(Auditório) tem tido uma 
participação reduzida, muito 
longe da lotação do espaço;
- as missas das 9.00h e 10.00h 
(ambas na Igreja) não têm 
esgotado a lotação do espaço.
Porque queremos acolher 
todos, e porque é muito 
desagradável impedir o acesso 
à eucaristia mesmo quando 
justificado, pedia que tivessem 
em conta as circunstâncias 
excecionais que estamos a 
viver e escolhessem o horário 
da missa tendo em conta 
o princípio cristão do bem 
comum.
Sei que os tempos são difíceis, 
mas com boa vontade e ajuda 
de todos e do Senhor vamos 

vencer esta tormenta.
Com amizade

Padre Paulo

Advento
O Advento é o tempo de 
preparação para celebrar 
o Natal e começa quatro 
domingos antes desta festa
Advento vem do latim “ad-
venio”, que quer dizer “vir, 
chegar”. Começa com o 
domingo mais próximo da 
festa de Santo André (30 de 
novembro) e dura quatro 
semanas.
O Advento está dividido em 
duas partes: as primeiras 
duas semanas servem para 
meditar sobre a vinda do 
Senhor quando ocorrer o 
fim do mundo; enquanto as 
duas seguintes servem para 
refletir concretamente sobre 
o nascimento de Jesus e 
sua irrupção na história do 
homem no Natal.
Nos templos e casas são 
colocadas as coras do Advento 
e se acende uma vela a cada 
domingo. Do mesmo modo, 
os paramentos do sacerdote 
são roxos, como símbolo de 
preparação e penitência. A 
exceção é o terceiro domingo, 
o Domingo Gaudete (da 
alegria), no qual pode se usar a 
cor rósea.
A fim de tornar sensível esta 
dupla preparação de espera, 
durante o Advento, a Liturgia 
suprime alguns elementos 
festivos. Na Missa, não é 
proclamado o hino do Glória.
O objetivo desses simbolismos 

é expressar de maneira 
tangível que, enquanto dura 
a peregrinação do homem, 
falta-lhe algo para seu 
gozo completo. Quando o 
Senhor se fizer presente no 
meio do seu povo, a Igreja 
terá chegado à sua festa 
completa, representada pela 
Solenidade do Natal.
No tempo do Advento, faz-se 
um apelo aos cristãos, a fim 
de que vivam de maneira 
mais profunda algumas 
práticas específicas, 
como: a vigilância na fé, 
na oração, na busca de 
reconhecer o Cristo que 
vem nos acontecimentos e 
nos irmãos; a conversão, 
procurando consertar os 
próprios caminhos e andar 
nos caminhos do Senhor, 
para seguir Jesus em 
direção ao Reino do Pai; 
o testemunho da alegria 
que Jesus traz, através de 
uma caridade paciente 
e carinhosa para com os 
outros; a pobreza interior, 
de um coração disponível 
para Deus, como Maria, 
José, João Batista, Zacarias, 
Isabel; a alegria, na feliz 
expectativa do Cristo que 
vem e na invencível certeza 
de que Ele não falhará.

Advento em Família
Tudo isto aconteceu para se cumprir o 
que o Senhor anunciara por meio do 
Profeta, que diz: «A Virgem conceberá 
e dará à luz um Filho, que será 
chamado ‘Emanuel’, que quer dizer 
‘Deus connosco’. (Mt 1, 22-23)

Para pensar: Deus nos ama tanto, 
que veio ter connosco da forma 
mais simples e indefesa. Uma 
criança totalmente dependente 
de Maria e de José, que no meio 
de muitas dificuldades souberam 
dizer sim e acolhê-Lo. Deus veio 
para ficar connosco, perto de nós, 
quer estar presente em todos os 
momentos da nossa vida. Nas 
alegrias ou na noite escura, nos 
sucessos ou nas frustrações, 
quando sentimos ou quando 
não sentimos a presença Dele, 
Ele está ao nosso lado, porque o 
prometeu. Onde O procuramos? 
O que nos faz lembrar da 
presença Dele? Damos tempo 
para pensar em Deus? Damos 
tempo para a oração? Vamos ao 
encontro Dele na eucaristia?

Para fazer: Colocar junto ao 
presépio algo que vos faça 
lembrar que Deus está connosco.

Para rezar: Despertai, Senhor, os 
nossos corações para preparar 
os caminhos do vosso Filho 
Unigénito, a fim de que, pelo 
mistério da sua vinda, possamos 
servir-Vos com espírito renovado. 
Ele que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

Ave Maria…

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Cruz
Na vida de cada um de nós está presente a dor e o 
sofrimento. Seja pelo que nos falta, seja pelo que nos 
acontece, há um lado da nossa vida que é difícil de carregar 
e do qual instintivamente fugimos. Jesus, no entanto, faz-nos 
um chamamento de sentido contrário: “Se alguém quiser vir 
após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me” (Mc 8, 34). Chama-nos a tomar a nossa cruz e a fazê-lo 
seguindo-O, ou seja, como Ele o fez tomando a sua: com a 
poderosa e paradoxal força do amor. Tomar a própria cruz não 
significa fixar-se então na causa do sofrimento e lamentar 
a própria sorte. Pelo contrário, tomar a nossa cruz significa 
atravessar o sofrimento presente não lhe resistindo, mas 
transformando-o pelo amor. Perdoando a quem nos ofende, 
a quem nos faz sofrer, e oferecendo o nosso sofrimento em 
benefício de outros através da nossa oração, como fez Jesus. 
Não será sempre fácil, mas o Senhor estará connosco.
Padre João 

APONTAMENTO
DA SEMANA

O Advento não é um motivo inventado 
para apoiar a economia, estimular 

fatigados, aplaudir sentimentais, amparar 
tradicionalistas, serenar ou pacificar 

inimizades, mas afirmar a espera do Messias, o 
anúncio da chegada do Messias, uma presença 

irredutível que resiste ao impacto do tempo, 
o antídoto que nos salva do torpor que nos 
consome e devora, mas que nenhum poder 

deste mundo conseguiu deter, tanto que quis 
chegar até nós, rasgou os céus e desceu até nós, 

porque valemos a pena, o nosso nada vale a 
pena.


