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Domingo I do Advento 
 
       Isaías 2, 1-5  |   Salmo 121(122)  |  Romanos 13, 11-14  |  Mateus 24, 37-44 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

Do Evangelho de São Mateus 
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. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

“Estai vós também preparados” (Mt 24, 44) 
1. Hoje é o primeiro dia do novo ano litúrgico. Estamos também a 
recomeçar um novo ciclo litúrgico de três anos. Esta é mais uma 
oportunidade de viver e celebrar a fé cristã e redescobrir a Palavra de 
Deus. Podemos dizer que o primeiro Domingo do Advento é a porta que 
nos abre para a vinda do Senhor. No início deste tempo litúrgico talvez 
seja bom lembrar o triplo significado da palavra “Advento”: recordamos o 
nascimento de Jesus Cristo em Belém, acontecido há mais de dois mil 
anos; celebramos a presença viva e constante de Cristo na Sua Igreja; e 
preparamos também a Sua vinda gloriosa no fim dos tempos. É por isso 
que a liturgia deste Domingo nos convida a estar preparados: “Estai vós 
também preparados porque na hora em que menos pensais, virá o Filho 
do homem” (Mt 24, 44). Mas em que consiste, afinal, esta preparação? 



2. Esta pergunta ganha ainda mais força quando recordamos as palavras 
que Jesus diz noutras ocasiões: “vigiai porque não sabeis o dia nem a 
hora” (Mt 25, 13), ou ainda: “vigiai e orai para não cairdes em 
tentação” (Mt 26, 40). Então o que é estar preparado? E o que é estar 
vigilante? À primeira vista, estes textos do evangelho podem provocar em 
nós algum receio. Mas se o Evangelho é, por sua própria natureza, uma 
“boa notícia”, uma mensagem de alegria e esperança, como poderia 
conduzir-nos ao desânimo? Como poderia assustar-nos, ou encher-nos de 
medo? Assim, percebemos que o que parece apontar para uma catástrofe 
humana faz parte de um género literário, o género apocalíptico, cujo 
sentido amplo é necessário compreender. Aquilo que parece uma espécie 
de “ajuste de contas” é na verdade uma chamada de atenção para não nos 
distrairmos com coisas desnecessárias.  

3. A vigilância, no sentido cristão, é sobretudo uma atitude de vida que 
não passa pelo medo ou angústia, pela indiferença ou distracção. A 
vigilância, entendida como permanente estado de alerta, não se confunde 
com os cuidados de quem teme uma catástrofe ou um assalto, mas deve 
ser a atitude atenta de quem aguarda uma boa notícia. Precisamos viver a 
vida como ela é, mas com os olhos postos no Messias que há-de vir. É 
descansar no Senhor. E até se poderia dizer que é inclusive mais que uma 
atitude isolada. É, ou deve ser, um estilo de vida. Por isso é necessário que 
cada um aprenda, no seu dia-a-dia, a exercitar a sua capacidade de vigiar, 
isto é, saber discernir os sinais de Deus na própria vida, estar em 
condições de ouvir a Sua voz mesmo nos momentos mais inesperados. É 
caso para perguntar: tenho sabido vigiar? 

Senhor Jesus, também a mim me pedes que esteja sempre vigilante, não 
como quem tem medo, mas como quem aguarda uma notícia feliz. 
Ajuda-me a saber ler os sinais dos tempos, a aproveitar as oportunidades 
de salvação que Tu me dás e a não me distrair com tantas correrias e 
preocupações. Amén. 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Caros Paroquianos, a partir de hoje a paróquia de São Martinho do Fundão passa a propor-
cionar este espaço de comunhão paroquial. No Boletim Paroquial ESTRELA DA MANHÃ 
poderá encontrar textos para meditar e rezar, assim como informações úteis para toda a 
Comunidade. Deus nos abençoe e ajude nesta tarefa!            P. Hélder Tomás Lopes, pároco 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imaculada Conceição (8.12)   Domingo III do Advento (15.12)  Domingo IV do Advento (22.12) 
Génesis 3, 9-15         Isaías 35, 1-6a.10          Isaías 7, 10-14 
Salmo 97          Salmo 145(146)           Salmo 23(24) 
Romanos 15, 4-9         Tiago 5, 7-10           Romanos 1, 1-7 
Lucas 1, 26-38          Mateus 11, 2-11           Mateus 1, 18-24 



Jovens: Oração de Taizé 
Na noite deste sábado, dia 30 de 
Novembro, os jovens da paróquia do 
Fundão promoveram mais uma 
oração ao estilo de Taizé, na Igreja 
Matriz. Este tipo de oração, expor-
tada daquela comunidade ecuménica 
francesa, inspira-se sobretudo em 
cânticos simples, em momentos de 
silêncio e na leitura de breves textos 
bíblicos. Há vários anos que aconte-
ce mensalmente nesta cidade. Em 
Outubro passado, o Irmão David de 
Taizé, veio de França para participar 
também na oração desta paróquia. 
Para a próxima oração, prevista para 
dia 28 de Dezembro, os jovens do 
Fundão convidaram um elemento da 
Fundação “Ajuda à Igreja que Sofre”.  

Dinâmica do Advento 
Iniciamos hoje, primeiro domingo do 
Advento, a preparação do Natal de 
Jesus. Nesta paróquia do Fundão a 
dinâmica do Advento vai convidar 
toda a comunidade paroquial a 
preparar uma manjedoura para Jesus. 
Assim, ao longo das próximas quatro 
semanas, com a ajuda de quatro 
personagens bíblicas, vamos cons-
truir uma manjedoura simbólica para 
Jesus. 

Bodas de Prata Sacerdotais 
O Padre Jorge Colaço celebrará as 
suas Bodas de Prata sacerdotais no 
dia 15 de Dezembro. A paróquia do 
Fundão organizar-lhe-á, em parceria 
com a paróquia de São Miguel da 
Guarda, uma celebração de Acção de 
Graças, na sua terra natal, na Igreja 
Paroquial da Estação da Guarda. 

Festa da Imaculada Conceição 
Já no próximo Domingo, dia 8 de 
Dezembro, a paróquia do Fundão 
celebrará a festa da Imaculada Concei-
ção. O programa começa no sábado, 
dia 7, pelas 18h30, na capela da 
Imaculada Conceição com a recitação 
do terço e a procissão de velas para a 
Igreja Matriz, onde, à chegada, se 
celebrará a Missa Vespertina. No 
Domingo, dia 8, pelas 10h30, a 
procissão, abrilhantada pela Banda de 
Aldeia Nova, sairá da Igreja Matriz em 
direcção à capela da Imaculada 
Conceição, onde depois se celebrará a 
Eucaristia de encerramento desta festa. 

Celebração Mariana: “Akathistos” 
A paróquia do Fundão vai assinalar a 
Solenidade da Imaculada Conceição 
com um concerto litúrgico muito 
especial. No próximo Domingo, dia 8, 
às quatro horas da tarde, os coros 
litúrgicos de Santa Cecília do Fundão e 
de São Martinho da Covilhã vão cantar 
o Akathistos, um hino composto há 
vários séculos em honra da Virgem 
Maria, Mãe de Deus. Entrada livre. 

Campanha solidária: “Tampinhas” 
A paróquia do Fundão, juntamente com 
o Abrigo de São José desta cidade, 
juntaram-se à Campanha: “Vamos 
ajudar o Pedrinho”. Esta campanha 
consiste em recolher tampinhas de 
plástico ou metal, que depois serão 
enviadas para a família do Pedrinho e 
convertidas em dinheiro para ajudar a 
família a pagar os tratamentos médicos 
muito dispendiosos a que este menino 
tem de se submeter. Mais informações 
na Igreja Matriz e no Abrigo de S. José.



Campanha da Cáritas Portuguesa 
A Cáritas Portuguesa lançou a Cam-
panha: “Dez Milhões de Estrelas - um 
gesto pela Paz”, deste ano. Este ano as 
velas têm o formato de uma estrela, e a 
cera é perfumada com essência de 
baunilha. Sessenta e cinco por cento 
das receitas ajudarão os vários projectos 
da Cáritas Portuguesa, em cada diocese 
de Portugal. Os restantes trinta e cinco 
por cento revertem para a Cáritas de 
Moçambique, que continua a ajudar na 
recuperação das populações afectadas 
pelos furacões de Março de 2019.   

Viagem do Papa Francisco à Ásia 
O Papa Francisco regressou a Roma na 
terça-feira, depois de ter feito uma 
viagem apostólica pela Tailândia e pelo 
Japão. Reconheceu que foi uma viagem 
muito intensa, e com mensagens muito 
fortes para toda a humanidade. Na 
Tailândia apelou ao combate ao tráfico 
de seres humanos e à exploração de 
mulheres e crianças indefesas. No Japão 
condenou o fabrico, o armazenamento 
e a utilização de armas nucleares de 
destruição maciça. 

Carta de Francisco sobre ‘Presépio’ 
Este Domingo o Papa está em Assis, 
terra de São Francisco, para visitar o 
primeiro presépio do mundo, que este 
santo construiu no século treze. A 
propósito desta visita, o Papa Francisco 
escreveu hoje mesmo uma carta a toda 
a Igreja sobre a importância do Presépio 
na tradição cristã.  
…………………………………………….………………………………. 

Boletim Paroquial Estrela da Manhã 
Propriedade: Paróquia do Fundão 
Director: P. Tomás Lopes, pároco 
Distribuição gratuita e limitada

Novos Diáconos Permanentes 
A Diocese da Guarda vai ter quatro 
novos Diáconos Permanentes. A 
celebração está anunciada para a 
tarde do próximo Domingo, dia 8 de 
Dezembro, para a Sé da Guarda. 
Carlos Alberto Martins Ventura, de 
Alpedrinha; José da Silva Tenreiro e 
Pedro Miguel Santos Ferreira, de 
Pinhel; e Paulo Caetano Abrantes 
Jorge, de Seia, casado na Covilhã, 
são os nomes dos futuros diáconos. A 
Diocese passará a ter 21 Diáconos 
Permanentes, tendo os primeiros sido 
ordenados em Outubro de 2006.  

Recolha para o Banco Alimentar 
Portugal tem a decorrer a campanha 
de recolha de alimentos do Banco 
Alimentar. Cerca de quarenta mil 
voluntários estão em cerca de dois 
mil estabelecimentos comerciais a 
recolher as ofertas dos portugueses, 
que depois serão encaminhadas para 
mais de duas mil e seiscentas 
instituições de solidariedade social. 
Na nossa região a recolha dos 
alimentos é organizada pelo Banco 
Alimentar da Cova da Beira, com 
sede na freguesia da Boidobra.  

Estrela da Manhã na Rádio 
A paróquia do Fundão estreou um 
novo programa radiofónico na Rádio 
Cova da Beira (RCB), no passado dia 
10 de Novembro, por ocasião da 
festa de São Martinho. Estará “no ar” 
aos domingos, das 10h00 às 11h00. 

Concurso de design gráfico 
Está aberto concurso para novo design 
gráfico deste Boletim. + Informações 
junto do pároco. Limite: 31.12.2019


