








Do Evangelho de S. Marcos

Disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, porque 
não sabeis quando chegará o mo-
mento. 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 manhãzi-
nha; não se dê o caso que, vindo 
inesperadamente, vos encontre 
a dormir. O que vos digo a vós, 
digo-o a todos:  Vigiai!».

Is 63, 16-19; 64, 2-7         Salmo 79(80) 
1Cor 13, 33-37    Marcos 13, 33-37
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“Não se dê o caso 
que vos encontre a dormir.”

(Mc 13, 36)

1. Estamos a iniciar o segundo ano do ciclo 
litúrgico, ao longo do qual iremos acompa-
nhar a vida de Jesus a partir da perspectiva 
do evangelista São Marcos. Começamo-lo 
com o período do Advento, com intenção de 
preparar a festa do nascimento de Jesus em 
Belém. Estamos a aproximar-nos da festa de 
Natal que, este ano, se apresenta com um de-
safio redobrado, por causa da pandemia. Ao 
longo dos últimos anos, o espírito consumista 
e comercial foi deturpando esta celebração. 
Este Advento apresenta-se, pois, como uma 
oportunidade única para reflectir e preparar 
a próxima festa natalícia. Ele deseja ser um 
período de orientação da nossa vida cristã, 
de questionamento da nossa configuração 
com Cristo e um tempo para nos deixarmos 
encher da Sua presença. Mas como viver este 
tempo de Advento? O evangelho volta a falar- 
-nos da vigilância. Porquê esta insistência?




2. Começamos o ano retomando uma das mensagens 
transversais dos últimos domingos do ano anterior. 
Novamente Jesus nos pede que nos ‘acautelemos e 
vigiemos, porque não sabemos quando chegará o mo-
mento’ (Mc 13, 33). Nunca será demais lembrar que esta 
linguagem de Jesus não quer incutir medo. Ele não nos 
‘esconde a hora’ para vivermos aterrorizados. Não nos 
indica nenhuma hora, porque todas as horas são 
importantes. Não nos quer obcecados com o fim, mas 
com uma vida cristã diária activa. Com o repetido 
convite a vigiar, Jesus não pretende alimentar uma 
vigilância temerosa que provoca ansiedade, mas uma 
confiança que encha de alegria. É como uma mãe que 
aguarda o nascimento do seu filho. Não sabe bem a 
que horas virá, ‘se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar 
do galo, se de manhãzinha’ (v. 35), mas tem a certeza 
que vem.

3. A nossa vigilância deveria ser assim, como a desta 
mãe que espera, confia e vai alimentando a alegria pelo 
que vem. Espera-o o tempo que for preciso. Sem pres-
sas nem medos. E ainda no útero, já lhe fala na intimi-
dade. É o que poderíamos chamar de vigilância orante, 
pois vigiar é, no fundo, alimentar-se na intimidade com 
Deus através da oração, enquanto se espera que Ele 
venha. Assim deveria ser a nossa vida espiritual. Este 
seria o melhor segredo para nos mantermos desper-
tos. Não se trata do sono físico! Pode até acontecer 
que nos deixemos dormir enquanto rezamos! Não é 
esse sono que devemos evitar. É, antes, aquela sono-
lência de quem virou costas à espiritualidade. No 
Advento deste ano estejamos vigilantes, para que ‘não 
se dê o caso que, vindo o Senhor inesperadamente, 
nos encontre a dormir’ (Mc 13, 36).
Senhor Jesus, ajuda-me a fazer da minha vida 
uma oração constante, que alimente a esperança, 
e me permita estar desperto e vigilante. Quero 
entrar na Tua intimidade e saborear o Teu amor. 
Quero falar contigo como uma mãe fala ao filho 
que traz no seu seio. Toca o meu coração e 
prepara-o para te acolher neste Natal. Amén
Evangelho do Domingo II do Advento:  Marcos 1, 1-8 
Evangelho da Solen. da Imaculada Conceição: Lucas 1, 26-39

Papa Francisco:
“Queridos jovens, 
não renunciemos aos 
grandes sonhos. Não nos 
contentemos em fazer 
apenas o que é devido. 
O Senhor não quer que 
restrinjamos os horizontes, 
não nos quer estacionados 
nas margens da vida, mas 
correndo para metas altas, 
com júbilo e ousadia. 
Não fomos feitos para 
sonhar os feriados ou o fim 
de semana, mas para realizar 
os sonhos de Deus neste 
mundo. Ele tornou-nos 
capazes de sonhar, para 
abraçar a beleza da vida. 
E as obras de misericórdia 
são as obras mais belas 
da vida. As obras de 
misericórdia centram-se 
diretamente nos nossos 
sonhos grandes. Se tens 
sonhos de verdadeira glória, 
esta é a estrada. 
Lê a passagem do evangelho 
de hoje, reflete nela. Porque 
as obras de misericórdia 
dão mais glória a Deus do 
que qualquer outra coisa. 
No fim, é sobre as obras de 
misericórdia que seremos 
julgados. […]
[…] Decidi transferir, 
a partir do próximo ano, a 
celebração diocesana da JMJ 
do Domingo de Ramos para 
o Domingo de Cristo Rei.

 Missa de Cristo Rei, 22.11.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201118_udienza-generale.html








Veja se adivinha…
Adivinhas sobre aves?
a) Qual é a ave que assobia e é doce?
b) Qual é a ave que serve de assento?
c) Qual é ave cuja primeira parte anda 
sempre nas procissões?
d) Qual é a ave que às vezes aparece na 
cabeça?

É curioso, não é!?
1) Sabe porque é perigoso festejar Bodas 
de Oiro na cidade?
2) Porque é que às vezes os noivos se 
despistam na estrada?

Sabia que?…
… a Coroa do Advento nos recorda a 
experiência do perdão e do pecado? A sua 
forma circular lembra-nos o amor de Deus 
eterno, sem princípio nem fim. A primeira 
vela lembra o perdão concedido a Adão e 
Eva. A segunda vela lembra a fé de Abraão 
e dos outros Patriarcas de Israel. A terceira 
lembra a alegria do Rei David que recebeu 
de Deus a promessa de uma Aliança eterna. 
A quarta lembra os profetas que anuncia-
ram a chegada do Salvador, Jesus Cristo. 
………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No avião…
O marido e a esposa viajam de avião pela 
primeira vez. De noite, subitamente, 
apagam-se as luzes…
- Oh! Valha-nos Deus! O que será isto? O 
que aconteceu, Manuel?
- Não te aflijas, querida! Devemos ter 
entrado nalgum túnel!

Mulher ao volante…
Uma condutora, em transgressão, diz para 
o polícia:
- Senhor guarda, eu conheço o Código da 
Estrada. Fique sabendo que eu sei tanto do 
Código da Estrada que daria para encher 
uma biblioteca! 
- Pode ser verdade, minha senhora. Mas 
aquilo que a senhora ainda desconhece, 
dará para encher um hospital!  

Sabedoria infantil…
- Olha avô, aquele senhor é 
completamente careca!
- Não fales alto! Ele pode ouvir...
- Mas, porquê? Será que ele não sabe?

Na pastelaria lá do bairro…
Diz o António para o pasteleiro:
- Senhor Joaquim, as migalhas também se 
pagam? 
- Não! Ora que ideia, ó Miguelinho!
- Então, se faz favor, esmigalhe-me meia 
dúzia destes bolos...

Entre conhecidos:
- Lembro-me sempre da história do burro 
que o senhor me contou:
- Achou-lhe assim tanta graça?
- Achei, sim! Veja que agora, não posso ver 
um burro que não me lembre de si!
………………………………………………………………………………………………

Soluções do Boletim nº 55 (de 22.11.2020)
a) Só tens garganta! b) Não te deixo sair de noite! 
c) Nada! d) Que burros somos! e) Estuda comigo!






Coroa do Advento em casa
A coroa do Advento é uma das tradições 
do Advento. Feita com ramos verdes, nela 
se inserem quatro velas que representam 
as quatro semanas de preparação para o 
Natal. Em cada semana acende-se uma vela 
e pode rezar-se uma pequena oração famili-
ar em sintonia com a liturgia do respectivo 
domingo. Cada ano surgem várias propos-
tas de dinâmicas de advento. A paróquia do 
Fundão vai dar a conhecer algumas delas. 

Cáritas: “10 milhões de estrelas” 
Já estão disponíveis na sacristia da paróquia 
do Fundão as velas “Estrela”, podendo ser 
levantadas pelo donativo simbólico de 2€.

Cardeal Tolentino Mendonça
O Papa Francisco nomeou o Cardeal Tolen-
tino Mendonça membro da Congregação 
para a Evangelização dos Povos, organismo 

da Cúria Romana que acompanha a vida das 
comunidades católicas nos chamados países 
de missão, presidido pelo Cardeal Tagle.

Diácono Fábio Freches, da Covilhã, 
vai ser ordenado sacerdote 
Dia 8 de Dezembro, Solenidade da Imacula-
da Conceição, Fábio Freches, natural do 
Rodrigo, Paróquia da Conceição, Covilhã, 
vai ser ordenado Padre na Sé de Aveiro, 
por D. António Moiteiro, bispo de Aveiro.

Catequese escolar presencial 
Nas próximas duas segundas-feiras, dias 30 
de Novembro e 7 de Dezembro, não have-
rá catequese. Nos restantes dias, e enquan-
to as escolas estiverem abertas, haverá ca-
tequese presencial, respeitando as regras. 

3º Ano: Catequese familiar on-line 
Respeitando o estado de emergência, a 
catequese familiar para os pais das crianças 
do 3º ano, no próximo sábado, dia 5, às 

16h30, será on-line, na plataforma zoom.

CEP: Mensagem de Advento 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
divulgou uma mensagem de Advento pe-
dindo atenção aos pobres e sublinhando o 
impacto da pandemia. Pode ser lida aqui. 

Jornada Diocesana da Juventude
passa para a festa de Cristo Rei
O Papa Francisco aproveitou a celebração 
da entrega dos símbolos das JMJ aos jovens 
portugueses, para anunciar aos jovens de 
tudo o mundo que a celebração anual da 
Jornada Diocesana da Juventude, celebrada 
até aqui no Domingo de Ramos, passará a 
ser celebrada no Domingo de Cristo Rei.

Cristãos manifestam-se em França
pedindo o regresso das missas 
Milhares de católicos têm saído à rua em 
França, para protestar contra a suspensão 
das missas durante o período de confina-
mento decretado pelo Governo. O primei-
ro ministro informou os líderes religiosos 
que as celebrações públicas não serão re-
tomadas antes do dia 1 de Dezembro.

Novo coordenador nacional da 
Comissão de Tradução da Bíblia 
Padre Mário de Sousa sucede a D. Anacleto 
Oliveira, falecido bispo de Viana do Castelo. 
Natural de Vila Real de Santo António, é 
professor de Novo Testamento no Instituto 
Superior de Teologia de Évora, e presidente 
Associação Bíblica Portuguesa desde 2017. 
“Para além da tradução, já editada, «Os 
quatro Evangelhos», temos vários livros do 
Antigo e Novo Testamento já revistos”, re-
vela o novo coordenador da Comissão

Igreja vai ter 128 novos beatos 
Mario Ciceri, sacerdote italino, dedicou-se 
à juventude e morreu de acidente em 1945. 
Juan Elías Medina, sacerdote espanhol, e ou-
tros 126 companheiros, foram martirizados 
na guerra civil espanhola, entre 1936 e 39.

Hoje no ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10h/11h) vamos conversar com o Diácono Fábio Freches
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