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E A Palavra Foi Feita Carne 
 

Muitos de nós crescemos pensando que esta vida não vale muito. Está cheio de armadilhas e tentações que 

ameaçam nossa salvação eterna. Esse desdém frequentemente se transforma em desprezo pelo mundo. De 

acordo com esse pensamento, só a próxima vida é importante, que se desenvolverá em um lugar muito melhor. 

As leituras de hoje desafiam esse tipo de pensamento extremo. Eles nos asseguram que a glória de Deus é 

parcialmente revelada a nós ainda nesta vida. Eles nos surpreendem ao insistir que Deus fala conosco por meio 

dos eventos da vida - eventos que muitas vezes parecem ser bastante mundanos. 
 

Baruch fala de Jerusalém, a cidade amada apaixonadamente por todos os israelitas. Esta era uma cidade como 

tantas outras. No entanto, Deus habitou lá e onde quer que Deus habite é, por essa razão, uma cidade sagrada - 

seja Jerusalém, Munique ou Detroit. Deus habita em nosso meio, bem aqui, agora. Portanto, esta vida imperfeita 

e este mundo danificado são sagrados. 
 

O Evangelho situa João Batista no meio do antigo mundo do Oriente Próximo. Era um mundo romano 

controlado por César e uma província judaica governada por Herodes. João afirmou que era para aquele lugar 

naquele tempo que o Prometido viria, e cabia a João “preparar o caminho do Senhor” (Isaías 40: 3; Lucas 3: 4). 

E o mais importante, nunca devemos esquecer que Deus levou os problemas e pecados deste mundo e entrou 

em nossa vida, tornando-a a vida dele. Esta é a verdadeira razão pela qual este mundo é sagrado. 
 

 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

5 de Dezembro, 2021 
 

DOMINGO II DO 

ADVENTO (C) 



MISSA 
 

DOMINGO I DO ADVENTO 
 

ORAÇÃO COLECTA 

Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos 

generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória.  

Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

LEITURA I Bar 5, 1-9 
 

Leitura do Livro de Baruc 
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te 

com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o 

teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu; Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e glória 

da piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o Poente ao 

Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, caminhando a pé, 

levados pelos inimigos; mas agora é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu 

abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa 

caminhar em segurança, na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, 

por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que 

d’Ele procedem. 

Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126) 
 

Refrão: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor: por isso exultamos de alegria. 
 

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. 

Da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
 

Diziam então os pagãos: «O Senhor fez por eles grandes coisas». 

Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, estamos exultantes de alegria. 
 

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. 

Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. 
 

À ida, vão a chorar, levando as sementes; 

à volta, vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. 
 

 

LEITURA II Filip 1, 4-6.8-11 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por todos vós, recordando-me da parte que 

tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de que Aquele 

que começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha 

de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez 

mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e 

irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para 

louvor e glória de Deus. 

Palavra do Senhor. 
 

 

ALELUIA Lc 3, 4.6 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas e toda a criatura verá a salvação de Deus. 



EVANGELHO Lc 3, 1-6 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, 

Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca 

de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no 

deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a remissão dos 

pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o 

caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as 

colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura verá a 

salvação de Deus’». 

Palavra da salvação. 
 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações e, como diante de Vós não temos méritos, 

ajudai-nos com a vossa misericórdia.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Saciados com o alimento espiritual, humildemente Vos pedimos, Senhor, que, pela participação neste sacramento, 

nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do Céu.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

 

 

Advento - Orações Da Segunda Semana 
 

Domingo do Advento (Ano C) - A Humildade Prepara O Caminho Para Cristo 

Senhor, obrigado pelo dom de São João Batista. Que seu testemunho de humildade me inspire em minha caminhada 

cristã. Ajude-me, Senhor, a sempre apontar os outros para Vos e não para mim mesmo. Jesus eu confio em Vós. 
 

Segunda-Feira - Espanto Com A Misericórdia De Deus 
Senhor, desejo Tua misericórdia e perdão em minha vida. Ajude-me a me rebaixar diante de Vos para que possa ouvi-

lo dizer: ‘Seus pecados estão perdoados’. Jesus, eu confio em Vos. 
 

Terça-Feira - Deus Nunca Desiste De Vos 
Senhor, em meio à minha tendência para o pecado e confusão, volto-me para ti. Eu confio que Vos vai me procurar. 

Que eu sempre possa confiar em Seu amor ardente por mim. Jesus eu confio em Vós. 
 

Quarta-Feira - Venha A Mim Com Seus Fardos 
Senhor, entrego minha vida e tudo o que sou a Ti. Aceito o seu convite para ir até vos. Obrigado por sua compaixão e 

preocupação infalíveis por mim. Jesus eu confio em Vós. 
 

Quinta-Feira - A Estrada Da Caridade 
Senhor, desejo estar contigo para sempre no céu. Ajude-me a manter a eternidade como meu foco final na vida. Ajude-

me a construir uma vida gloriosa no Céu por meio da caridade que vivo agora. Jesus eu confio em Vós. 
 

Sexta-Feira - Superando Palavras Ásperas 
Senhor, ajuda-me a ver os outros à luz da humildade e da verdade. Ajude-me a ver sua bondade e virtude e me alegrar 

com isso. Tira de mim qualquer falsidade e calúnia. Jesus eu confio em Vós. 
 

Sábado - Arrependa-Se De Seus Pecados Neste Advento 
Senhor, ajude-me a ver meu pecado à medida que entramos mais profundamente neste tempo do Advento. Ajude-me 

a estar ciente das muitas coisas que me afastam de Vos e a afastar-me delas de todo o coração. Jesus eu confio em Vós. 



 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 12 de Dezembro, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 

5/12/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

12/12/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

19/12/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

26/12/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 
 

Ministros da Comunhão: Antonio Chibante Lurdes Faria 

Leitores: Lúcia Piedade Michael Chibante 

Coletores: Osvaldo Frias José Cunha 

 
Caros Companheiros Católicos, 
 

«A Igreja vos ama e necessita de cada um de vós para cumprir a sua missão ao serviço do Evangelho», escreveu o 

Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de Dezembro. 

Ele enfatizou que a vocação de todos os cristãos é ser amigos de Jesus. 
 

O Papa observou que uma amizade confiante e pessoal com Jesus pode ser uma chave espiritual para aceitar as 

limitações que todos experimentamos e para chegar a um acordo com nossa condição. Ele observou que, infelizmente, 

muitas pessoas são tratadas como corpos estranhos na sociedade. A deficiência é vista como uma doença que cria 

barreiras e fortalece o estigma. A pior forma de discriminação na vida da Igreja é a falta de cuidado espiritual, 

incluindo a negação do acesso aos sacramentos. As dificuldades experimentadas pelas pessoas com deficiência foram 

agravadas pela Pandemia COVID-19. Ele condenou muitas pessoas a ficarem trancadas dentro das quatro paredes de 

sua própria casa ou centro de saúde, sem acesso a ferramentas de educação à distância e sem contato com seus entes 

queridos. 
 

Francisco fez um apelo especial aos deficientes, pedindo-lhes que orassem. Ele escreveu que “a oração é uma missão 

aberta a todos e gostaria de confiá-la de uma maneira especial. Não há ninguém tão fraco que não possa orar, louvar 

ao Senhor, dar glória ao santo nome de Deus e interceder pela salvação do mundo. Especialmente na pandemia que 

mostrou como somos todos fracos e confusos, somos chamados a remar juntos. A primeira maneira de fazer isso é 

por meio da oração. Todos nós podemos fazê-lo, mesmo que, como Moisés, precisemos de apoio (cf. Êxodo 17:10), 

temos a certeza de que o Senhor ouvirá nosso pedido”. 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com alguma 

forma de deficiência. Além disso, o grupo de pessoas afetadas por esta realidade aumenta no caso de sociedades em 

envelhecimento, onde as limitações relacionadas com a idade são vividas por um segmento cada vez mais vasto da 

população. 
 

Tenha um fim de semana de descanso e uma abençoada segunda semana de Advento! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa: 5 de Dezembro, 2021 

• Miguel Franco 

• Kevin Ledo 

• José, Amelia, Rogério e Humberto da família Almeida e Bolarinho 

• Maria Fernanda de Oliveira 

A árvore de Natal anual tá decorada e 

colocada na parte de trás da igreja.  Por 

favor, pegue numa etiqueta e compre um 

presente para uma criança carente.  A 

coleta de presentes será no dia 19 de 

Dezembro. 

FLORES MEMORIAIS PARA O NATAL: 

Quem desejar fazer uma oferta para Flores de Natal para decorar a capela do Senhor Santo Cristo e do Santíssimo Sacramento 

“Em Memória” dos seus entes queridos falecidos por favor dê a sua doação à Sra. Lurdes Faria. Todos os nomes serão 

lembrados na véspera e no dia de Natal. 


