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Primeira Leitura (Is 2, 1-5)

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 Senhor. 

Isaías sente um amor sem medida pela cidade de Jerusalém: muitas vezes 
condena-a, mas outras tantas também nos mostra o papel fundamental 
que tem no plano de Deus. Na promessa de Isaías recordamos a vontade 
de Deus de reunir na unidade e na paz os seus filhos das “nações”, de 
“povos sem números”. O poema oferece uma visão lírica de uma alternativa 
económica que contempla o desmantelamento dos instrumentos de 
guerra, que se converterão numa economia de paz. Isto exige que não 
existam apenas boas intenções, mas também meios e inteligência para dar 
outro uso aos recursos económicos: devem produzir-se instrumentos de 
vida, neste caso dirigidos à agricultura e à viticultura. A terra deixará de ser 
então um campo de batalha para se converter num jardim fértil.

Segunda Leitura ( Rom 13, 11-14)

Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora de nos 
levantarmos 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 devassidões e libertinagens, as discórdias e 



ciúmes; não vos preocupeis com a natureza carnal para satisfazer os 
seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.

As primeiras palavras falam-nos de tempo: este é o momento de despertar 
porque agora a nossa salvação está mais próxima do que nunca. A Salvação 
para Paulo é uma realidade dinâmica: não se trata de uma aquisição do fruto 
dos nossos esforços ou a graça de Deus, mas uma realidade personificada, 
que se aproxima. Aqui a salvação indica o conjunto das ações de Deus 
para a humanidade. Encontramo-nos perante uma realidade urgente (“o 
dia está próximo”). Ninguém sabe nem quando nem onde esta salvação irá 
ocorrer. Ela está eminente. A partir daqui a dualidade torna-se dominante: 
noite-dia, trevas-luz.
Paulo está convencido de que a nossa forma de vida é um reflexo da nossa 
lealdade (ou ausência dela). Tudo o que Paulo nos diz neste excerto da sua 
carta depende do tomar de consciência dos momentos que temos vivido. 
Este é o tempo privilegiado em que temos de refletir. Pode ser que nos 
apercebamos do carácter definitivo destes momentos.

Evangelho (Mt 24, 37-44)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos 
dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do homem. Nos dias 
que precederam 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 mulheres 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. 

A Palavra deste domingo deve ser lida e escutada com atenção, deixando 
que os símbolos nos evoquem o sentido de urgência e de expectativa 
perante o futuro de Deus. O Evangelho recorda-nos que a Hora do Filho 
do Homem é desconhecida; isto quer dizer que não há espaço para a 



especulação. Seria arrogante por parte do homem. O Evangelho diznos 
para vivermos a vida como pessoas que receberam uma promessa e que 
quem nos fez essa promessa merece toda a nossa confiança.
A vinda do filho do Homem será como uma surpresa que ninguém pode 
calcular segundo modelos deterministas. Noé, ao contrário das pessoas do 
seu tempo, ocupadas nos afazeres quotidianos, dedicou-se à incrível tarefa 
de construir uma arca, seguindo a palavra de Deus. O dono não vigiava a 
casa e roubaram-lhe a casa. Ninguém se deu conta de nada. Estamos assim 
convidados a “estar preparados” e a “vigiar” porque o filho do homem 
vem como Senhor do céu e da terra.

Ler Deus nas letras humanas 

O meu projeto de morrer é o meu ofício

Esperar é um modo de chegares

Um modo de te amar dentro do tempo

                      Daniel Faria



Avisos Paroquiais | 27 Novembro a 04 Dezembro
27 | I Domingo de Advento

 ∙ Encontro de Advento e Natal com todas as crianças que ainda não 
frequentam a catequese | Centro Pastoral | 15h00

 ∙ Encontro com o segundo ano de preparação para a confirmação | 20h00

29 | Terça-feira
 ∙ Encontro com a pastoral dos batismos | 21h30

30 | Quarta-feira
 ∙ Recoleção com o Evangelho e catequese de adultos | 21h30

01 | Quinta-feira
 ∙ Caminhada – Uma passagem para o homem novo

02 | Sexta-feira
 ∙ Oração em família | 21h30

03 | Sábado
 ∙ Reunião da Pastoral juvenil | 09:00

04 | II Domingo de Advento

A venda de Natal já está aberta e desejosa de vos receber. Estamos na loja 
que faz o cruzamento entre a 19 e 14. Todos os que desejarem colaborar 
com bens de valor, podem entregar no salão paroquial para depois serem 
vendidos. O valor angariado reverte a favor das obras da Igreja.

Estão abertas as inscrições para todas as futuras mães que desejam desta 
forma agradecer a Deus o dom da maternidade e com a bênção das grávidas 
receber do Senhor a graça de viver a gravidez como um dom. A bênção 
será no próximo dia 8 de Dezembro na Eucaristia às 11:00.

No dia 07 de Janeiro vamos realizar uma Ceia de Reis com toda a 
comunidade. Será um jantar partilhado com o que cada um levar para a 
partilha. Contamos com todos.

A comunidade recebeu a oferta de uma T’shirt e de uma bola do Futebol 
Clube do Porto assinada por todos os jogadores. Com esta oferta vamos 
fazer um sorteio e temos disponíveis rifas a 1€ na secretaria e junto de 
muitos dos nossos colaboradores. O valor angariado reverte a favor das 
obras da Igreja.


