
 

 

 

     
 

 
 

O Jogo De Esperar 
Pe. Joseph Juknialis 

 

 
 

Se o Advento é um tempo de espera, então toda a nossa vida deve ser um Advento, pois passamos grande parte 

de nossas vidas esperando - em um ponto para que o Pai Natal venha com seu saco de surpresas, em outros 

momentos para a atração do verão.  Mais tarde, esperamos ansiosamente para tirar a nossa carta de motorista e 

depois sair por conta própria para nosso primeiro emprego de verdade e depois a independência que ele promete.  

Esperamos que o amor nos encontre e, para alguns, que o amor volte.  Algumas esperam pelos filhos, outras 

pelo ninho vazio e outras pela reforma. 
 

Nossas mães nos disseram para não desejar que nossas vidas acabassem, e ainda assim desejamos, esperando 

que a vida seja mais do que parece ser.  Então, um dia, olhamos para trás e desejamos poder ter novamente tudo 

o que já foi.  Então, talvez o Advento não seja esperar que Deus faça barulho em nossas vidas.  Talvez o Advento 

seja sobre Deus esperando que cheguemos e reconheçamos que Deus está conosco aqui e agora. 
 

A pergunta para cada um de nós, então, é o que estamos esperando neste momento de nossas vidas?  Não existe 

uma resposta certa, apenas aquela que cada um de nós tem para si.  Seja o que for, não há dúvida de que há 

amor, alegria, paz ou significado no centro, tudo camuflado por tudo o que dizemos que estamos esperando.  

Por baixo de tudo está a fome de Deus conosco. 
 

 

27 de Novembro, 2022 
 

DOMINGO I DO 

ADVENTO (A) 

Boletim Dominical 
Português 



MISSA 
DOMINGO I DO ADVENTO 

ORAÇÃO COLETA 

Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem, pela prática das boas obras, para irem 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 e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os 

séculos dos séculos. 
 

LEITURA I Is 2, 1-5 
 

Leitura do Livro de Isaías 

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. 

Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122) 
 

Refrão:  Vamos com alegria para a casa do Senhor. 
 

Alegrei-me quando me disseram: «Vamos para a casa do Senhor». 

Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. 
 

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, 

para celebrar o nome do Senhor; ali estão os tribunais da justiça, 

os tribunais da casa de David. 
 

Pedi a paz para Jerusalém: «Vivam seguros quantos te amam. 

Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios». 
 

Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. 

Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens. 
 

LEITURA II Rom 13, 11-14 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

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. 

Palavra do Senhor. 
 

ALELUIA Salmo 84, 8 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. 



EVANGELHO Mt 24, 37-44 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus  

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 hora em que 

menos pensais, virá o Filho do homem. 

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 redenção eterna.  Por Cristo 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 Cristo nosso Senhor. 
 

 

ORAÇÃO DO ADVENTO 

Senhor, meu Deus, teu Filho há de vir nas próximas semanas!  Que meu coração seja como terra boa 

para recebê-lo. Que cada momento destes próximos dias sirva para que eu possa refletir sobre minha vida 

e o meu ser.  Onde tantos acham que precisam só de coisas materiais que eu possa levar o alimento 

espiritual.  Onde tantos buscam só o ter, que eu possa mostrar o quanto vale o ser.  Mostrar que Natal 

não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas a vinda do Salvador acima do comércio desenfreado. 
 

Senhor, meu Deus, agradeço por poder reviver plenamente este evento todos os anos e com ele sentir tua 

presença cada vez mais perto de mim.  Peço à Virgem Maria, Mãe tão agraciada nesta data, que abençoe 

as pessoas mais desfavorecidas e que elas consigam encontrar em Deus forças para trilharem seus 

caminhos.  Jesus, estamos te aguardando, procurando ser cada vez melhores, cada vez mais humanos e 

santos em nossos dias.  Tua chegada nos fortalecerá e será para nós motivo de glória!  Que Deus nos 

abençoe e nos acompanhe! 
 

Amém! 
 

 

Nota Histórica - Festa 
Santo André, apóstolo - Quarta-Feira-Feira 30.11.22 
 

André, natural de Betsaida, irmão de Simão Pedro e pescador como ele, foi, primeiramente, discípulo de João 

Batista e, depois, seguiu a Cristo, a quem apresentou o seu irmão Pedro. Juntamente com Filipe, introduziu à 

presença de Jesus uns gentios que O queriam ver e foi ele também que indicou o rapaz que tinha os peixes e o 

pão. Segundo a tradição, depois de Pentecostes, pregou o Evangelho na região da Acaia, na Grécia, e foi 

crucificado em Patras. A Igreja de Constantinopla venera-o como seu mais insigne Patrono. 



 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa–4 de Dezembro, 2022 

 

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

6/11/22 Eduardo Vieira e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

13/11/22 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

20/11/22 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

27/11/22 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Luis Barroso e Família* António Pacheco e Família* 
 

Ministros da Comunhão: Lúcia Piedade Lurdes Faria António Chibante Ana Maria Medeiros 

Leitores: Sandra Bolarinho Lúcia Botelho   

Coletores: Rui Costa José Marques José Viera Osvaldo Frias 

 
Caros Irmãos Católicos, 
 

Escrevendo no blog Patheos, o poeta católico Mark Wilson faz essa reflexão ponderada sobre algumas das facções da 

Igreja Católica, que considero muito útil e digna de convidá-lo a ler e estou compartilhando alguns trechos com o link 

para o texto completo abaixo: 
 

“Olhando as redes sociais e lendo os vários comentários de diferentes personalidades nas seções religiosas, seria fácil 

concluir que o catolicismo não é uma frente unida com crença unificada em todas as coisas católicas.  Por exemplo, 

o Papa Francisco para alguns é o melhor papa de todos os tempos e para outros o pior papa de todos os tempos. Ainda 

pior do que os papas que assassinaram e geraram filhos fora do casamento. 
 

A única coisa comum que todos os católicos parecem acreditar é que, quando alguém se desvia de sua visão do que 

um católico deve dizer e fazer, deveremos falar mal dele com intensidade.  Engajar-se em uma conversa civilizada e 

gentil com outras pessoas que afirmam acreditar como nós e dizer disparates.  Descarregar seu oponente teológico 

com palavrões é a maneira certa de mostrar ao mundo que conhecemos os verdadeiros cristãos por sua prática de 

admoestar o pecador e instruir o ignorante.  Tanto os católicos que são considerados conservadores quanto os 

guerreiros da justiça social de esquerda liberal gostam de apontar como o outro lado não está vivendo a vida de Cristo 

de acordo com sua visão de mundo do catolicismo.  Muitos desentendimentos que testemunhei tendem a estar 

centrados em torno de uma certa ênfase em uma prática ou doutrina católica em particular.  Se nós não enfatizar um 

determinado tipo de espiritualidade que o outro lado acha que deveriam estar falando, nós devemos ser cancelados e 

eliminados do discurso público.  Nós também devemos deixar o católico em questão saber que nos os despreza. 
 

Desentendimentos fazem parte de nossa igreja desde a igreja primitiva.  O problema com nossa guerra civil católica 

hoje é que ela está em plena exibição pública na frente de todo o mundo.  Nossa obrigação de evangelizar os outros 

foi deixada de lado para que possamos jogar lama uns aos outros.  É fácil culpar o outro lado e achar que nosso grupo 

é o único que não está sendo hipercrítico.  Na realidade, todos nós erramos em nossa demonstração de fé católica 

autêntica.  Todos nós devemos tentar ser mais civilizados uns com os outros e não estar em constante estado de raiva 

em relação aos nossos companheiros católicos.  É bom lembrar que a outra coisa que os católicos têm em comum é 

que eles decidiram ser e permanecer católicos, amam ser católicos e querem compartilhar esse amor nas redes sociais 

com outras pessoas.  E um último pensamento: vamos todos ficar no purgatório até aprendermos a nos dar bem.   
 

https://www.patheos.com/blogs/catholicbard/2022/11/disputes-you-will-always-have-with-you/ 
 

Bom final de semana e um abençoado Advento! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 27 de Novembro, 2022 

• Manuel Medeiros ● Maria de Jesus Andrade  ● Francisca do Rosário 

• José Fernando Pimentel ● Diamantina Frias Feitor ● António Vicente Andrade 

• Margarida Cabral Pereira e Gabriel do Rego Pontes 


