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Dia Hora Intenções 

Terça 
30 

18:00 
- Guilhermina de Oliveira, Familiares e Almas do Purga-
tório (4/4) - m. c. Marido (pg). 

Quinta 
2 

18:00 
 

Eucaristia com Adoração e Vésperas: 
- Liga de Amigos e Vocações; 
- Manuel Rodrigues Gonçalves e Esposa - m. c. Pessoas 
Amigas (pg). 

Sexta 
3 

18:00 
- Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

Sábado 
4 

19:15 
 

Igreja Paroquial: 
- Florinda Bota Ribeiro de Carvalho, Marido e Familiares 
(11/25) - m. c. Filha (pg). 

 
 

Dom. 
5 
 
 
 

07:00 
 
 
 

11:00 
 
 
 
 

Domingo II do Advento 
 
- José Gonçalves da Silva (30/30) (pg). 
 
 
 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- Cândido Gomes Paredes (aniv. nas) - m. c. Esposa (30); 
- IVº Aniv. - Maria da Conceição Redondo Gonçalves e 
Familiares - m. c. sobrinho Paulo; 
- Nossa Senhora (Ação de graças) - m. c. Maria da Con-
ceição Guimarães Esteves (pg). 
 

 
 

- Quarta-feira, 14:00 horas: Visita aos Doentes de Crasto;  
- Quinta-feira, 09:00 horas: Visita aos Doentes de Talharezes, Pardela e Ribeira;  
- Sábado, 20:00 horas: Reunião de Catequistas. 

  
Boa Semana! Iª Leitura: Bar 5, 1 - 9; 

Salmo Responsorial: 125 (126); 

IIª Leitura: Filip 1, 4 - 6. 8 - 11; 

Evangelho: Lc 3, 1 - 6. 

O JOANINO 
Nº 1160 – 28 de Novembro  a 4 de Dezembro de 2021 

 DOMINGO I DO ADVENTO 

Neste 1º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma 
primeira abordagem à “vinda” do Senhor. 

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança anuncia que 
é fiel às suas promessas e vai enviar ao seu Povo um “rebento” da família de David. 
A sua missão será concretizar esse mundo sonhado de justiça e de paz: fecundidade, 
bem-estar, vida em abundância, serão os frutos da ação do Messias. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a anunciar a todos os 
que se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo 
velho a que estais presos vai cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde 
conhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o 
Filho do Homem que vos traz o projeto desse mundo novo”. É preciso, no entanto, 
reconhecê-l’O, saber identificar os seus apelos e ter a coragem de construir, com 
Ele, a justiça e a paz. 

A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no como-
dismo, mas a esperar numa atitude ativa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa 
atitude, a vivência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitá-
rio, eclesial.                                   In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo II do Adento 

5 de Dezembro de 2021 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro de Baruc  
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e 

aflição e reveste para sempre a beleza da 
glória que vem de Deus. Cobre-te com o 
manto da justiça que vem de Deus e colo-
ca sobre a cabeça o diadema da glória do 
Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor 
a toda a criatura que há debaixo do céu; 
Deus te dará para sempre este nome: «Paz 
da justiça e glória da piedade». Levanta-
te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o 
Oriente: vê os teus filhos reunidos desde 
o Poente ao Nascente, por ordem do Deus 
Santo, felizes por Deus Se ter lembrado 
deles. Tinham-te deixado, caminhando a 
pé, levados pelos inimigos; mas agora é 
Deus que os reconduz a ti, trazidos em 
triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu 
abater todos os altos montes e as colinas 
seculares e encher os vales, para se apla-
nar a terra, a fim de que Israel possa ca-
minhar em segurança, na glória de Deus. 
Também os bosques e todas as árvores 
aromáticas darão sombra a Israel, por 
ordem de Deus, porque Deus conduzirá 
Israel na alegria, à luz da sua glória, com 
a misericórdia e a justiça que d’Ele proce-
dem.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Grandes maravilhas fez por nós o Se-
nhor: por isso exultamos de alegria. 

Ou: O Senhor fez maravilhas em favor 
do seu povo.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses  

Irmãos: Em todas as minhas orações, 
peço sempre com alegria por todos vós, 
recordando-me da parte que tomastes na 
causa do Evangelho, desde o primeiro dia 
até ao presente. Tenho plena confiança de 
que Aquele que começou em vós tão boa 
obra há-de levá-la a bom termo até ao dia 

de Cristo Jesus. Deus é testemunha de 
que vos amo a todos no coração de Cristo 
Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa cari-
dade cresça cada vez mais em ciência e 
discernimento, para que possais distinguir 
o que é melhor e vos torneis puros e irre-
preensíveis para o dia de Cristo, na pleni-
tude dos frutos de justiça que se obtêm 
por Jesus Cristo, para louvor e glória de 
Deus.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Lc 3, 4 - 6- 

Preparai o caminho do Senhor, endirei-
tai as suas veredas e toda a criatura verá a 
salvação de Deus.  
Evangelho: Lc 3, 1-6. 

 
AQUELA VIDA QUE,  

SENDO NOSSA, NÃO VIVEMOS 
 

Hoje, a vida passa-se quase só no exte-
rior de nós. Fugimos do que somos, por-
que somos bombardeados por tantas men-
tiras que deixámos de estar confortáveis 
perto da verdade. Perto de nós mesmos. 
Ocupamo-nos tanto que, com isso, não 
temos tempo para nos preocuparmos com 
o que é importante. A vida íntima é, para 
muitos, apenas um lugar desabitado e sem 
sentido. 

São tantas as capas que usamos para 
nos esconder que, talvez, já nem nos re-
conheceríamos se víssemos o que somos 
por baixo das aparências. No coração de 
cada um de nós guardamos o que decidi-
mos adiar e o que julgamos que nos daria 
demasiado trabalho, o que não valeria a 
pena, enfim, o que ficámos por ser. 

É essencial pensar bem sobre a vida 
que, sendo nossa, não vivemos. 
Há quem julgue que se chega à plenitude 
através da acumulação. Acreditam na 
mentira de que, para se ser alguém de 
valor, é necessário ter muito, ter cada vez 
mais. Mas é o contrário… o caminho da 
paz implica ir renunciando ao que não é 
importante, seguindo em frente, com o 
coração vazio do que não importa. 

A felicidade é muito mais do que ter as 
necessidades satisfeitas e os desejos acal-
mados. Se alguém quer chegar a ser feliz, 
deve voltar a casa, esvaziar-se e deixar 
que entre a luz. 

Só vive a plenitude quem passou pelo 
vazio. 

Em silêncio e na quietude, descobrimo-
nos… por baixo das camadas de mundo 
com que nos defendemos da verdade. 

Se vivemos quebrados interiormente, o 
primeiro passo da recuperação é aceitar-
mo-nos assim, tal como estamos, para 
depois nos recompormos, tal como so-
mos. É preciso tempo e amor. 

O silêncio não é difícil. Difícil é aceitar 
que só nele se pode encontrar a verdade. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

 
VIDA CRISTÃ 

 
- No dia 19 de Novembro do corrente 

ano, faleceu o Senhor José Pinto Viana, 
marido de Maria Pacheco da Cunha, aos 
87 anos. 

O corpo esteve em câmara ardente, re-
servada à família, no monumento de Cris-
to Rei. 

Às 16:00 horas do dia 20, teve início a 
celebração exequial. Foi a sepultar ao 
cemitério local de Ribeira. 

A missa de sétimo dia foi celebrada, no 
dia 25 de Novembro, às 18:00 horas, na 
Igreja Paroquial. 

As mais sentidas condolências. 
 

 
LUSOFONIAS 

Alegria e angústias de Glasgow 
 

A COP26 encheu Glasgow de líderes 
políticos, cientistas, jornalistas e activis-
tas sociais e ambientais, durante 14 inten-
sos dias. Houve mesmo prolongamento 
de um dia para se chegar a um Acordo 
que se desenhava quase impossível nesta 
26ª Conferência das Nações Unidas sobre 
o Clima. Mas ele foi assinado, mesmo 

que os resultados tenham ficado aquém 
do esperado e, sobretudo, muito longe do 
necessário. Contudo – quase todos o dis-
seram –, há no ar uma nesga de otimismo, 
porque o Acordo Final é aberto e haverá 
um novo prolongamento no Egipto em 
2022. Até lá, há que tentar aplicar com 
seriedade o que de positivo esta Cimeira 
trouxe à história. 

Vi, li e ouvi muitas reações. Comece-
mos pelos líderes. Cito só o Secretário-
Geral da ONU, entidade organizadora. 
Fez o ponto da situação atual do planeta e 
lembrou que estamos no limiar da catás-
trofe climática e é preciso reduzir a zero 
as emissões de gazes com efeito de estu-
fa, tentando descer o aquecimento global 
para 1,5% até ao fim do século. Desaba-
fou que o nosso frágil planeta está preso 
por um fio e que é urgente gritar ‘basta!’, 
mas deixou uma palavra final de esperan-
ça: ‘Estamos na luta das nossas vidas. 
Nunca desistiremos. Nunca recuaremos. 
Continuaremos a avançar’. Isto só será 
possível se os líderes dos países mais 
poderosos do mundo aceitarem agir com 
urgência e coragem política, valor bastan-
te ausente da Cimeira onde emergiram 
mais interesses que respeito pela dignida-
de e direitos das pessoas... 

Todos notaram (e isto foi repetido à 
saciedade) que as ausências dos Presiden-
tes da China, da Rússia e do Brasil foram 
péssimos indicadores de um alheamento 
destes países em relação á urgência e 
importância do tema em discussão...  

Se é verdade que as COPs são espaços 
indispensáveis para o diálogo e a partilha 
de perspetivas diferentes, há que aceitar 
que a solução para a crise climática que 
nos vitima exige a adoção de um novo 
modelo de desenvolvimento. 

As portas do futuro continuam abertas, 
apontando um longo caminho a percorrer. 
Mas, como canta Pedro Abrunhosa, 
‘vamos fazer o que ainda não foi feito 
(…) porque amanhã é sempre tarde de-
mais’.  

Tony Neves, in “Ecclesia” 


