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DOMINGO I DO ADVENTO – ANO A 

 

Faça-se a luz! 
Na homilia deste domingo refletimos sobre o 

da luz, tanto na saúde física como mental, 

mas, principalmente, que ela nos mostra o 

caminho que devemos seguir com confiança. 

A mensagem centrou-se na profecia de Isaías 

(capítulos 1 e 2). Deus quer que caminhemos 

na sua luz para que possamos fazer caminho 

neste mundo - que tantas vezes parece tão 

escuro e difícil de atravessar. Deus quer 

iluminar o nosso caminho, mas temos de 

escolher andar na sua luz. 

 

 

PARA FALARES EM FAMÍLIA… 
OU EM PEQUENO GRUPO… 

1) Nesta época do ano costumas ir ver as 

iluminações de Natal? 

2) Os dias escurecem mais cedo. A escuridão 

do inverno afeta o teu humor? 

3) Neste momento, o que parece estar sombrio 

na tua vida? Onde sentes que precisas da luz de 

Cristo para avançar com confiança? 

3) Conheces alguém que precise da luz do Natal 

na sua vida? O que podes fazer para ajudá-lo a 

encontrar a luz de Cristo? O áudio e o vídeo da mensagem 
estarão online em paroquia.pt/luz 



LEITURAS DESTE DOMINGO 
 

LEITURA I 
Leitura do Livro de Isaías 
(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. 

 

LEITURA II 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
(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. 

 

EVANGELHO 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (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 hor  a em que 

menos pensais, virá o Filho do homem.  

LER E REZAR A BÍBLIA ATÉ AO NATAL 

Como Isaías, colocamo-nos à escuta de Deus, que quer iluminar o mundo. 

Como? Com a Bíblia! 

Abre no telemóvel a página paroquia.pt/biblia e descarrega a Bíblia para o telemóvel. 

Regista-te na app (gratuito). Depois, procura o ícone “descubra” e escreve Palhais. Seleciona o 

local onde costumas celebrar a fé e escolhe “definir como a minha igreja”. Aí encontrarás um plano 

de leitura de 6 dias com vários textos que vão ajudar-te a escutar Deus. 



NOTÍCIAS RÁPIDAS 
 

ACOLHIMENTO DE JOVENS 2023 

A Paróquia de Palhais vai receber jovens antes 

da realização da Jornada Mundial da 

Juventude para viverem uma experiência de 

formação, oração e partilha espiritual, 

humana, cultural, vocacional e missionária. 

Será de 27 de julho a 01 de agosto de 2023. 

Além dos jovens estrangeiros, todos os 

portugueses podem participar nesta 

experiência que antecede a JMJ Lisboa 2023. 

As inscrições de jovens e grupos de jovens 

fazem-se em paroquia.pt/JMJ. 

Encontram-se nos vários espaços de culto da 

Paróquia formulários onde as famílias se 

podem oferecer como famílias de 

acolhimento. Apenas terão de garantir um teto 

para, pelo menos, 2 jovens. As famílias que o 

desejem, podem também acolher na semana da 

Jornada Mundial da Juventude (01 a 06 de 

agosto). Não é necessário falar idiomas 

estrangeiros. Informações com a Ana 

(926154826) ou tickets@paroquia.pt. 

 

 

RUMO A LISBOA 2023 

Milhares de jovens portugueses participaram 

entre sábado e domingo (19 e 20 novembro) 

nas celebrações diocesanas da Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ), com propostas 

marcadas por momentos de oração, música e 

também ecologia. A celebração internacional 

acontecerá em Lisboa de 01 a 06 de agosto. 

Em Setúbal, mais de 900 jovens marcaram 

presença na celebração diocesana, apontando 

ao encontro de Lisboa. A Eucaristia de 

encerramento foi presidida por D. Américo 

Aguiar que, na homilia, incentivou os jovens a 

ter “a coragem de sonhar”, e a “força para 

lutar” por esse sonho, depois de saberem “qual 

é o sonho que Deus tem para cada um”. 

CURTAS 
Esta semana rezamos pela Paróquia da 

Cartaxo, pelo pároco P. Arlindo Jorge e 

todos os paroquianos. 
 

Batismos: As marcações serão feitas em 

datas específicas ao longo do novo ano, 

após um curso de 4 sessões. 

Confirmação (crisma): informações no 

site paroquia.pt/crisma 

Eucaristia (primeira comunhão): para 

crianças e jovens que caminham na 

Paróquia e estão presentes nas missas. 

Informações em paroquia.pt/eucaristia 

Matrimónio: informações em 

paroquia.pt/casamentos. 

Cartório Paroquial encerrado até ao natal 

Casa Paroquial de Palhais: há bastantes 

anos que a casa está com os interiores por 

terminar. Vamos avançar com obras nessa 

casa em Palhais e remodelar alguns outros 

espaços, para sermos mais acolhedores. 



AGENDA 
 

 

ADVENTO 2022 
Do adventus latino (vinda, chegada). 

As origens históricas do tempo do Advento não são 

muito claras. Sabemos que se foi formando entre os 

séculos IV e VI. 

A liturgia do Advento tem um claro carácter 

escatológico, na sua primeira parte, até ao dia 16 de 

dezembro, olhando para a última vinda do Senhor 

no final dos tempos. Enquanto que, a partir do dia 

17, na chamada «semana santa» do Natal, o olhar se 

dirige mais concretamente para a preparação da 

festa do Natal. 

 Laudes (segunda a sexta) – 06h00 – Santo 

António da Charneca (feriados: 09h00) 

 Oração no Tabgha7 (quinta) – 07h00 – Zoom 

ID 88413854618 

MISSAS DE NATAL (25 dezembro) 

 23h00 Santo António da Charneca (24/12) 

 09h Vila Chã 

 09h45 Palhais/Penalva 

 11h00 Santo António/Coina 

 

HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA 

18h00 Missa 

18h30 Adoração 

19h00 Confissões 

Segunda: Santo António da Charneca 

Terça: Penalva 

Quarta: Santo António da Charneca (só missa) 

Quinta: Palhais 

HORÁRIOS DE FIM DE SEMANA 

10h00: Confissões em Santo António (sábado) 

16h00: Missa em Coina (sábado) 

17h30: Missa na Penalva (sábado) 

08h30: Missa na Vila Chã (domingo) 

09h45: Missa em Palhais (domingo) 

11h00: Missa em Santo António (domingo) 

 

 

 

MISSAS DE ANO NOVO (01 janeiro) 

 10h00 Palhais 
 11h00 Santo António da Charneca 

 

ÉS NOVO NA NOSSA PARÓQUIA? 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo António, ajudamos as pessoas a 

crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. E temos todo o prazer em dizer-te que 

somos diferentes: somos uma Comunidade que tem Jesus Cristo como centro. Quem é Jesus? Aqui vais conhecê-l’O melhor 

e entrar em amizade com Ele. Nesta Paróquia não serás julgado, nem condenado. Não vamos olhar para a roupa que vestes, 

nem para as tuas escolhas políticas. Não vamos apontar-te o dedo se tiveres dúvidas sobre Deus. A nossa Paróquia é feita de 

pessoas imperfeitas com histórias inimagináveis! Caminhamos juntos, para melhor! Não te preocupes com o teu passado ou 

com questões sobre Deus e a fé. Aqui vais encontrar o amor, a graça e o perdão de Jesus. Estamos todos de braços abertos 

para te acolher como parte da nossa família! E como prova de amizade e alegria, queremos oferecer-te um pequeno presente. 

Por favor, preenche o seguinte formulário e entrega-o na igreja (ou preenche-o em paroquia.pt/novo). 

NOME: 

 

 

ENDEREÇO DE EMAIL: 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A TUA VISITA, SUGESTÕES, PERGUNTAS, PENSAMENTOS 

 

 

 

 

(os dados partilhados são protegidos pelo RGPD – disponível para consulta em paroquia.pt/rgpd) 

NÚMERO DE TELEMÓVEL: 

 

 


