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DOMINGO II DO ADVENTO – ANO A 

 

Faça-se a luz! 
João Batista prepara o caminho para Jesus e 

aponta para a Sua chegada. Como João 

Batista, cada um de nós, individual e 

comunitariamente, devemos orientar as 

pessoas para Jesus e preparar o caminho para 

esse encontro. Na mensagem deste domingo, 

veremos como as boas ações e como o 

arrependimento apontam para Jesus, a luz do 

mundo. 
“Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz 

diante de toda a gente, para que vejam as vossas 

boas ações” (Mateus 5,16a) 

 

 

PARA FALARES EM FAMÍLIA… 
OU EM PEQUENO GRUPO… 

1) Que sinais de trevas vês no mundo? 

2) Qual a diferença entre caminhar na luz e 

caminhar nas trevas? 

3) Jesus diz “Eu Sou a luz do mundo”. Que 

significa isto? 

4) Como seguidores de Jesus não DEVEMOS 

ser a luz, mas SOMOS a luz. Explica a diferença. 

5) Apresenta uma forma concreta de seres luz 

neste tempo de advento. 

O áudio e o vídeo da mensagem 
estarão online em paroquia.pt/luz 



LEITURAS DESTE DOMINGO 
 

LEITURA I 
Leitura do Livro de Isaías 
(Is 11, 1-10) 

Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e 

um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele 

repousará o espírito do Senhor: espírito de 

sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e 

de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor 

de Deus. Animado assim do temor de Deus, não 

julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo 

que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e 

com sentenças retas os humildes do povo. Com o 

chicote da sua palavra atingirá o violento e com o 

sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A 

justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a 

cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o 

cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito; o 

bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino 

os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão 

juntamente, suas crias dormirão lado a lado; e o 

leão comerá feno como o boi. A criança de leite 

brincará junto ao ninho da cobra e o menino 

meterá a mão na toca da víbora. Não mais 

praticarão o mal nem a destruição em todo o meu 

santo monte: o conhecimento do Senhor encherá 

o país, como as águas enchem o leito do mar. 

Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira 

dos povos; as nações virão procurá-la e a sua 

morada será gloriosa. 

 

LEITURA II 
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
(Rom 15, 4-9)  

Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi 

escrito para nossa instrução, a fim de que, pela 

paciência e consolação que vêm das Escrituras, 

tenhamos esperança. O Deus da paciência e da 

consolação vos conceda que alimenteis os 

mesmos sentimentos uns para com os outros, 

segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e 

com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns 

aos outros, como Cristo vos acolheu, para glória 

de Deus. Pois Eu vos digo que Cristo Se fez 

servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de 

Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos 

antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a 

Deus pela sua misericórdia, como está escrito: 

«Por isso eu Vos bendirei entre as nações e 

cantarei a glória do vosso nome».  

 

EVANGELHO 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (Mt 3, 1-12) 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no 

deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, 

porque está perto o reino dos Céus». Foi dele que 

o profeta Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama 

no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste 

tecida com pelos de camelo e uma cintura de 

cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram 

gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de 

Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do 

Jordão; e eram batizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados. Ao ver muitos 

fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, 

disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a 

fugir da ira que está para vir? Praticai ações que 

se conformem ao arrependimento que manifestais. 

Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é o nosso 

pai’, porque eu vos digo: Deus pode suscitar, 

destas pedras, filhos de Abraão. O machado já está 

posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore 

que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. 

Eu batizo-vos com água, para vos levar ao 

arrependimento. Mas Aquele que vem depois de 

mim é mais forte do que eu e não sou digno de 

levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no 

Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: há 

de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas 

a palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga».  



NOTÍCIAS RÁPIDAS 
 

JOVEM DE ANGOLA EM PALHAIS 

Nem todos os jovens têm possibilidade de 

participar na JMJ Lisboa 2023. Nós, família 

paroquial, vamos juntar forças para que um 

jovem do Uíge (Angola) possa estar entre nós 

e participar no Leadership Youth Camp (27 

julho a 01 de agosto) e na JMJ Lisboa 2023 

(01-06 agosto). Amanhã, dia 05 de dezembro, 

vamos revelar qual o jovem selecionado e 

como podemos ajudá-lo a vir até nós. 

A Paróquia de Palhais organiza, com o apoio 

de todas as famílias, da Câmara Municipal do 

Barreiro, da paróquia de Macchia d’Isernia 

(Itália), do Life Teen, do Alpha Jovens e dos 

Passionistas, o Leadership Youth Camp, de 

27 de julho a 01 de agosto. Estes dias serão um 

momento intenso onde os jovens viverão uma 

experiência de formação, oração e partilha 

espiritual, humana, cultural, vocacional e 

missionária. 

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. Não é necessário 

falar idiomas estrangeiros. Informações com 

a Ana (926154826) ou tickets@paroquia.pt. 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ Lisboa 

2023) acontece em Lisboa e terá a presença do 

Papa e milhares de jovens de todo o mundo. 

 

 

O LIVRO DO GÉNESIS 

Na Academia Fé e Cultura, o ano de 2023 vai 

iniciar com um módulo bíblico, dedicado ao 

primeiro livro da Bíblia, o livro do Génesis. A 

proposta formativa terá início dia 11 de janeiro 

e termina a 15 de fevereiro. Decorrerá às 

quartas-feiras, entre as 21h e as 22h30, no 

auditório do Externato Frei Luís de Sousa, em 

Almada. A formação irá decorrer em regime 

misto (presencial e online via Zoom), podendo 

os interessados escolher a modalidade em que 

querem frequentar o módulo. 

As inscrições decorrem em formulário online 

até 8 de janeiro: https://bit.ly/Academia-Fe-

Cultura-Inscricoes-LGen2023 

CURTAS 
Concerto de Natal: na Igreja de Palhais, 

hoje, dia 04 dezembro, às 16h00. 
 

Esta semana rezamos pelas Paróquias de 

Monchique, Alferce e Marmelete, pelo 

pároco P. Tiago Veríssimo e todos os 

paroquianos. 
 

 

Batismos: As marcações serão feitas em 

datas específicas ao longo de 2023, 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 

Cursos na Paróquia inscrições em 

paroquia.pt/cursos 



AGENDA 
 

 

ADVENTO 2022 
Temos de estar conscientes que somos luz. Para tal, 

temos de pensar mais vezes “como estou a ser 

luz?”. Aqui estão algumas ideias… sorrir mais; 

chamar as pessoas pelo seu nome; reconhecer o bem 

que os outros fazem; ter pequenos gestos, ajudando 

os outros em coisas simples como segurar a porta, 

ajudar a transportar algo mais pesado, dar gorjeta no 

restaurante, etc. E podemos convidar os outros a 

celebrarem connosco na Missa de Natal (leva alguns 

postais/convites para dares aos teus amigos). 

 

 Laudes (segunda a sexta) – 06h00 – Santo 

António da Charneca (feriados: 09h00) 

 Oração no Tabgha7 (quinta) – 07h00 – Zoom 

ID 88413854618 

 

MISSAS DIA 8 DEZEMBRO (IMACULADA 

CONCEIÇÃO): 

 08h30 Vila Chã 

 09h45 Palhais/Penalva 

 11h00 Santo António da Charneca 

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, 

recomendada marcação em paroquia.pt) 

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 NATAL (25 dezembro): 

 23h00 Santo António da Charneca (24/12) 

 09h Vila Chã 

 09h45 Palhais/Penalva 

 11h00 Santo António/Coina 

 

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: 

 

 


