
 

 

   

A 
 liturgia deste segundo domingo do ad-

vento traz-nos através da pessoa de São 

João Baptista uma nova esperança: «o 

messias vem para os pecadores  e não para os 

justos». Ora o arrependimento é a chave que 

abre qualquer fechadura. 

São João Baptista  leva-nos ao deserto , onde 

esteve para se preparar para a missão que lhe foi 

confiada, como Precursor. A sua maneira de 

vestir e de se alimentar como salienta o  Evange-

lho, lembra-nos a verdadeira radicalidade  que 

nos é exigida por parte de Deus, a ciência da po-

breza, do despojamento e a fortaleza da entrega 

da vida, da nossa vida ao Senhor portador da 

Vida e que é a Vida.  

Receber Jesus, como anfitriões, é saber encon-

trar nos pequenos sinais da vida a presença edifi-

cante e reconfortante deste Senhor que vem para 

habitar no meio de nós, mas sobretudo nos nos-

sos corações, tão desumanizados, indiferentes e 

desorganizados nas relações pessoais e frater-

nais. 

Daí o grande apelo e alerta à CONVERSÃO que 

nos faz a Palavra de Deus, pela boca de João 

Batista: «Preparai o caminho do Senhor, endirei-

tai as suas veredas.» 

A conversão é um presente de Deus para o nos-

so hoje, pois como nos diz Alexandre Pope : 

«Uma mente nobre tem vergonha de não se arre-

pender». Precisamos de ver com os olhos de 

Deus e se sentir com o coração de Deus. Como 

nos diz Santa Teresa de Calcutá: «Deus não espe-

ra de nós êxitos e sucessos, apenas numa pede 

uma coisa: fidelidade». 

Desta forma, constatamos que precisamos de 

nos envolver com Cristo (GRAÇA) 

que vem, para com São Paulo apren-

damos a viver em Cristo, sabendo 

incluir tudo e todos, dando luz e espe-

rança para o caminho de todo o ser 

humano. Por isso, como nos diz o 

Reverendo Padre Pedro Arrupe, Sj: «O 

mundo avança e progride sem nós, 

depende nós que o  mundo avance e 

progrida connosco»,. Sejamos como 

João Baptista testemunhas da Ver-

dade, da Vida,  do Caminho e do 

Amor, que é Jesus Cristo, fonte e cume de toda a 

nossa vida cristã e que o Advento seja para todos 

um tempo de reconciliação e de graça. 
 

Pe. Henrique Ribeiro  
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CONVERSÃO vs GRAÇA 

É 
 em pleno tempo de Advento, que deparamos 

com a solenidade da Imaculada Conceição da 

Virgem Santa Maria, Rainha e Padroeira de 

Portugal.  

Ainda que só recentemente, a 8 de Dezembro de 

1854 definido pelo Papa Pio IX como verdade de 

fé, o mistério da Imaculada, cuja veneração 

remonta aos tempos mais remotos da Igreja, 

encontra entre nós, terra de Santa Maria, uma 

devoção tão forte, que ao longo dos 

séculos se foi enraizando sempre 

mais em nossos corações. 

A atestar a singular devoção dos portu-

gueses à Imaculada Conceição temos 

inúmeros símbolos, imagens, capelas, 

santuários, hinos, devoções e costu-

mes, que desde os primórdios da naciona-

lidade se foram difundindo por todo o 

território, assim como na era dos Desco-

brimentos a partir do séc. XVI por aque-

las paragens, até onde os nossos nave-

gantes portadores da Boa Nova de 

Cristo, sob a proteção de Maria, alcan-

çaram chegar.  

Perante este dado pertencente à 

matriz da nossa identidade cultural 

poderíamos interrogar-nos, como 

explicar este enraizamento da devo-

ção à Senhora da Conceição, que 

desde há tantos séculos não cessa de 

estimular o coração dos portugueses?   

Uma explicação a encontramos nos insondáveis 

desígnios da Divina Providência sobre a História da 

nossa Pátria. Com efeito a Fundação da nossa nacio-

nalidade surge intimamente ligada à Ordem de Cister, 

em ClunY, na Borgonha. Desde aí o Abade de Claraval 

e insigne Doutor Mariano, S. Bernardo, primo do Con-

de D. Henrique, Pai de D. Afonso Henriques, na época 

MARIA IMACULADA 
das Cruzadas, desperta na juventude europeia de 

então um ardente anseio por entrar na luta pela liber-

tação dos cristãos do poderio muçulmano, de que 

vem a resultar na Península Ibérica a formação de 

Portugal.  

A que recorre S. Bernardo para obter êxito apostólico 

tão sublime, que desde a Idade Média se repercute 

hoje em toda a Europa? Acima de tudo foi a pieda-

de mariana, que, ao fazer surgir uma nova cultura 

europeia alicerçada em Cristo e Maria, deixa uma 

marca indelével em tempos difíceis.  

A verdadeira Devoção a Maria conduz 

sempre a uma relação vital com Cristo os 

que, sob o seu manto, se refugiam em seu 

Imaculado Coração, como refere S. 

Bernardo na sua oração “Lembrai-Vos, 

oh piíssima Virgem Maria, que nunca 

se ouviu dizer …”, tão querida ao povo 

cristão.   

Perguntamos de novo, continua atual a 

piedade mariana como meio de renova-

ção do homem em Cristo, movendo-nos 

à autoeducação, em ordem ao desen-

volvimento harmonioso da nova cria-

tura, que desde o Batismo nos habita?  

Regenerado em Cristo pelo Batismo, o 

homem, animado pelo Espírito Santo, é 

movido ao cultivo da relação filial com 

o Pai à semelhança de Maria, cuja atitu-

de, desde o primeiro instante da sua exis-

tência, no seguimento do seu Filho, se carac-

teriza pela docilidade da entrega ao Pai, que na Anun-

ciação, revelando o segredo mais íntimo do seu ser, a 

faz exclamar: “Eis a escrava do Senhor, faça-se em 

mim segundo a tua palavra” (Lc,1, 38). Esta atitude de 

Maria a encontramos no primeiro milagre de Jesus, 

ao dizer: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5). 
 

P. M. Ribeiro Alves 
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avisos 

LITURGIA 

II  DOMINGO DO ADVENTO - ANO A 
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 fortale-

za, 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 rectas 

os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento e com o sopro dos seus lábios exter-

minará 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 Se-

nhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como ban-

deira dos povos; as nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa.  

 

LEITURA II | Leitura da Primeira Epístolado 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 con-

ceda 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, por-

tanto, 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 ante-

passados. 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 pêlos 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 con-

formem 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 árvo-

res. 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 lim-

par a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga».  

DEUS VISITA OS PECADORES  
Deus visita os pecadores! Pode parecer estranho 

que Deus visite os pecadores, pois poderíamos 
supor que Ele vem para os justos. Mas o nosso 

Deus surpreende-nos sempre, tal como um ramo 
que brota de um tronco seco. A presença do Senhor 

junto dos pecadores é fonte de consolação e de 

esperança, porque derrama o seu Espírito, com a 
abundância dos seus dons sobre todos nós. Esta 

fonte abundante de vida leva-nos ao arrependimen-
to dos pecados, pela escuta da Palavra e por man-

termos o coração disponível para Deus. Esta é a 
proposta de vida nova, na qual somos chamados a 

ser anfitriões de Deus. 
 

[Catequese] 
Como pecadores que somos devemos sem-

pre pedir perdão àqueles a quem magoamos. 

Reconhece um momento em que tenhas peca-

do contra alguém, elabora um pedido de per-

dão e entrega-lho. 

 

 

II DOMINDO DO ADVENTO 

 ““Arrependei-vos” 

[Jovens e as escolas] 
Deus visita os pecadores! Somos pecadores, 

sou pecador. Fazer-se consciente do que nos 

afasta de Deus, realizar um exame de consci-

ência e procurar viver o sacramento da recon-

ciliação. 
 

 

[Oração para a família] 
Senhor Jesus, aguardamos a tua visita. Derra-

ma sobre nós a água que cura o coração. Aju-

da-nos a abrir as portas do nosso coração 

para te acolher nos pecadores que batem à 

nossa porta, à espera que sejamos os anfitri-

ões de uma nova humanidade. 

Ámen! 

 

 

 

TLin[formativo] 

 D. DELFIM GOMES – BISPO AUXILIAR DE BRAGA: Orde-

nação Episcopal por D. José Cordeiro, este domingo, às 

15h00, na Catedral de Bragança.  

APRESENTAÇÃO À ARQUIDIOCESE DE BRAGA: será na 

Festa de  São Geraldo, segunda-feira, dia 05, às 17h30, na 

Sé Catedral de Braga.  

 


