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DOMINGO I DO
ADVENTO (B)

Apresse-Se E Espere!
Todos

nós

já
tivemos
essa
experiência.
Nós
corremos para pegar
pronto ... e então
esperamos:
no
consultório médico,
para um trem, em
um
restaurante.
Para o que nos
apressamos e espera
neste
domingo?
Alguns podem dizer
que
estamos
esperando para o
nascimento
de
Jesus.
Mas
as
leituras de hoje não
dizem
esto.
A
primeira
leitura
descreve
pessoas
esperando por alívio
da culpa de sua
pecaminosidade. Paulo fala sobre esperar pela “revelação de nosso Senhor Jesus Cristo” no tempo do fim (1
Coríntios 1: 7). O as pessoas no Evangelho estão esperando pelo retorno do chefe de família para acertar
contas. Não há espera por Natal - ainda.
O que devemos esperar senão o Natal? Isaías nos diz para nos apressarmos e mudar nossas vidas de
mesquinhez, egoísmo e arrogância, e então esperar pela graça de Deus para "rasgar os céus e vir para baixo”
(Isaías 63:19). Paulo nos diz para nos apressarmos e abraçar "a graça de Deus concedida a [nós] em Cristo
Jesus” (1 Coríntios 1: 4), e então esperar pela revelação final de sua glória. O Evangelho nos diz apresse-se,
esteja alerta e pronto para o retorno de Cristo, e depois, esperar que aconteça.
Se não nos prepararmos para a vinda de Deus na realidade de nossas próprias vidas, podemos não reconhecer
esta salvação quando vier. Não estamos esperando por um evento que aconteceu no passado; nós estamos
esperando por a graça de Deus que nos chama ao futuro. Então, se apresse e espere!
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO I DO ADVENTO
ORAÇÃO COLECTA

Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem, pela prática das boas obras, para
ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos
Céus. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

Leitura do Livro de Isaías
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor,
desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos tema? Voltai, por amor dos
vossos servos e das tribos da vossa herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face
estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa face estremeceram os montes. Nunca os
ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto em favor dos que n’Ele
esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. Estais
indignado contra nós, porque pecámos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos
como um ser impuro, as nossas acções justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos como
folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se
levantava para se apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos deixáveis à mercê das
nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos todos obra
das vossas mãos.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 79 (80),

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
Pastor de Israel, escutai,
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei.
Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio. Refrão
Deus dos Exércitos, vinde de novo,
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós. Refrão
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes,
sobre o filho do homem que para Vós criastes;
e não mais nos apartaremos de Vós:
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Refrão

LEITURA II 1 Cor 1, 3-9

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou
graças a Deus, em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a palavra e em todo o conhecimento; e deste modo, tornouse firme em vós o testemunho de Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a vós que
esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais
irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão
com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Palavra do Senhor.

ALELUIA Salmo 84 (85)

Refrão: Aleluia.
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação.
EVANGELHO Mc 13, 33-37

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando
chegará o momento. 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 manhãzinha; não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que
celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por Nosso Senhor.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra,
nos ensinais a amar os bens do Céu e a viver para os valores eternos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,
De acordo com o relatório do Pew Research Center, 2018 foi um ano recorde em termos de restrições à liberdade
religiosa no mundo. Os cristãos ainda são o grupo religioso mais perseguido. Eles enfrentam violência, tanto verbal
quanto física, em cento e quarenta e cinco países ao redor do mundo.
Os cristãos estão no topo da lista desde o estabelecimento do Pew Research Center em 2007. Muçulmanos, judeus,
religiões étnicas e hindus são os outros grupos afetados. O grupo religioso menos odiado são os budistas. “O fato de
muçulmanos e cristãos estarem na vanguarda se deve ao facto de serem os dois maiores e mais espalhados grupos
religiosos do mundo”, diz Samiry Majumdara, um dos autores do relatório.
O documento, de mais de cem páginas, afirma que as ameaças mais graves à liberdade religiosa cristã foram
observadas no Oriente Médio, no Norte da África e na Ásia. O relatório também enfatiza que a intolerância religiosa
não é apenas um problema de direitos e repressão, mas também de mentalidade. Segundo os autores do documento, a
aversão à religião como tal, tem aumentado significativamente no mundo. As maiores tensões foram registadas na
Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Suíça e Alemanha. Nesses países, a inimizade social contra muçulmanos e judeus
está crescendo. Isso pode estar associado ao facto de que esses países estão perdendo sua identidade cristã, o que afeta
as atitudes em relação a outras religiões também.
Para os fins do relatório, o Pew Research Center dividiu os países em quatro categorias: regimes autoritários, regimes
híbridos e democracias jovens e maduras. Como era de se esperar, os regimes autoritários são responsáveis pelas
restrições mais sérias à liberdade de religião.
Tenha um bom domingo e um bom tempo de Advento!
Bispo Wes
Intenções de Missa:
• Maria de Jesus Andrade

●

Catedral de Santa Teresa - 29 de Novembro, 2020
Jose Pimentel
● Maria de Lourdes Lima
● Jose Soares Oliveira

Caros amigos,
Autora e artista local, Joan Aspinall generosamente se ofereceu
para doar os lucros de seu último livro, “Querido Deus, Salve as
Crianças. Nós somos o futuro” para a Sociedade São Vicente de
Paulo. Este livro seria um ótimo presente de Natal para crianças
pequenas (a compra inclui uma dedicatória pessoal de Joan e
uma camiseta). Considere comprar um livro para apoiar o
trabalho contínuo que fazemos na comunidade; consulte o
folheto em anexo para obter detalhes. Para mais informações,
contate o representante SVDP da sua paróquia ou envie um email para svdp@northrock.bm.

Projeto do Advento para Família
Durante a época do Advento, a Sociedade São Vicente de Paulo estará
patrocinando uma “Campanha de Alimentação reversa do calendário do
Advento”. Consulte o folheto informativo para obter detalhes. Cada dia
do Advento, adicione um artigo da lista à sua caixa de coleta. No Natal,
você terá uma cesta básica que será doada aos necessitados. A
distribuição será no início do Ano Novo, a pedido das instituições
beneficentes destinatárias. Se você tiver alguma dúvida, entre em
contato com Elaine Kelly ekelly@ibl.bm ou Ricky Lopes
rlcc.lopes@outlook.com.

A Catedral voltará ao horário normal de funcionamento a
partir desta Segunda-Feira, 30 de Novembro de 2020.
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 6 de
Dezembro, 2020
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Lurdes Faria
Lúcia Botelho
José Benevides

José Benevides
Stephanie Ferraz
João Jerónimo

Ana Maria Medeiros

Lúcia Piedade

José Mendonça

Carlos Almeida

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
1/11/20
8/11/20
15/11/20
22/11/20
29/11/20

Edmundo Faria e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*
Rosarinha Araújo

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*
Fátima Sousa

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*
Fátima Sousa

António Pacheco e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

