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Exteriormente tudo nos indica que o Na-
tal está para breve!

As lâmpadas multicolores brilham, já se 
ouvem melodias natalícias, as montras os-
tentam propostas de ofertas, os “bonecos” do 
costume regressaram com novas histórias e 
“missões”, e o Pai Natal já anda à solta! Tudo 
indica que vai ser Natal e o Menino vai ter 
mesmo de nascer… e, com tanta pressa, tanta 
antecedência parece que vai nascer de parto 
provocado e antes do tempo! Talvez o ideal 
será uma cesariana…

As crianças há muito que deliram, até já 
escreveram cartas ao Pai-Natal, sim, porque 
agora como há dinheiro, é o Pai-Natal que 
traz as ofertas, quando não o há é o Menino 
Jesus que está pobre!

E tudo isto diz-se, em nome de um co-
mércio tradicional, em nome de um certo 
Menino anónimo! E de consumidores rapi-
damente passamos à condição de consumi-
dos! E poderão surgir muitas consumições: 
contas para pagar, loiça para lavar, ofertas 
para trocar, outras esquecidas, enfim, um 
emaranhado de amargos de boca… e logo 
passará o Natal!

E surge-nos o Advento!
Para uns, Advento para fazer compras, 

para outros, uma oportunidade de negócio; 
para uns tempo de decorar árvores, ruas, lo-
jas e casas, para outros, o descobrir uma rou-
pa nova aos melhores preços (ai rico Black 
Friday) ou um frenesim de expectativas e 
esperanças… e se calhar é melhor colocar já 
o bacalhau de molho não vá o Natal ficar sal-
gado! E agora?

Calma! Antes do parto existe gravidez! E 
são 9 meses! Advento: 9 meses condensados 
em 4 semanas!

Advento para que coração e vida se con-
juguem com Belém, com a manjedoura sim-
ples, longe das opulências e ostentações dos 
nossos luxos e prazeres; Advento para que 
aprendamos que Natal é Jesus. E cuidado 
para não termos um Natal de “latan”: ao con-
trário! 

Não tenhas pressa! Calma! Ele vai nascer 
porque sabe que tu precisas d’Ele! 

Tudo no Natal e para o Natal é importan-
te mas agora o importante é passares 4 sema-
nas de gestação.

Agora importa que O vigies para que Ele 
não passe despercebido em mais este Natal.

Advento! E que vais fazer agora?
 

Pe. Norberto Brum, Director Diocesano
da Pastoral Juvenil

A Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora do Rosá-
rio, localizada no Rosário, 
concelho de Lagoa, rece-
beu, no passado dia 24 de 
Novembro, a vigília men-
sal destinada a todos os 
jovens micaelenses.

Sob o tema, “Vem e 
Segue-me”, coube ao SAP, 
grupo Shalom de Água de 
Pau, orientar a vigília das 
21h00 às 22h30.

Durante este período, os jovens presentes pude-
ram partilhar de momentos de intimidade com Jesus, 
orando e cantando cânticos de louvor.

Recorde-se que estas vigílias têm periodicidade 
mensal, realizando-se todas as últimas sextas-feiras 
de cada mês.

Este ano, e como forma de descentralizar, o Servi-
ço Diocesano de Apoio à Pastoral Juvenil optou por 
levar estas vigílias a todas as Ouvidorias da ilha de 
São Miguel, sendo que até ao momento, já se realiza-
ram duas vigílias: a primeira na Ouvidoria de Ponta 
Delgada e a segunda na Ouvidoria de Lagoa.

Em Dezembro, não se realiza vigília, uma vez que 
a Pastoral Juvenil organiza a já habitual Celebração 
de Natal para todos os jovens da ilha. Uma celebração 
que está agendada para o próximo dia 17 de Dezem-
bro na Igreja Matriz de Vila Franca do Campo.

1ª Leitura
Isaías 63,16b-17.19b
“Oh se rasgásseis os céus e descês-

seis!”

2ª Leitura
1 Coríntios 1,3-9
“Esperamos a manifestação de 

Nosso Senhor Jesus Cristo”

Evangelho 
São Marcos 13,33-37
«Vigiai, porque não sabeis quando 

virá o dono da casa»

A Palavra deste primeiro Domingo 
do Advento convida-nos a equacionar a 
nossa caminhada pela história à luz da 
certeza de que “o Senhor vem”. Ela apre-
senta-nos indicações concretas acerca da 
forma como devemos viver esse tempo 
de espera. A primeira leitura é um apelo 
dramático a Jahwéh, o Deus que é “pai” 
e “redentor”, no sentido de vir mais uma 

vez ao encontro de Israel para o libertar 
do pecado e para recriar um Povo de co-
ração novo. O profeta não tem dúvidas: 
a essência de Deus é amor e misericór-
dia; essas “qualidades” de Deus são a 
garantia da sua intervenção salvadora 
em cada passo da caminhada histórica 
do Povo de Deus.

O Evangelho convida-nos a enfren-
tar a história com coragem, determina-
ção e esperança, animados pela certeza 
de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, 
que esse tempo de espera deve ser um 
tempo de “vigilância” – isto é, um tem-
po de compromisso activo e efectivo 
com a construção do Reino. A segun-
da leitura mostra como Deus Se faz 
presente na história e na vida de uma 
comunidade crente, através dos dons e 
carismas que gratuitamente derrama 
sobre o seu Povo. Sugere também aos 
crentes que se mantenham atentos e vi-
gilantes, a fim de acolherem os dons de 
Deus.

O convite é à vigilância, ao estamos 
atentos ao Senhor, que já veio, que conti-
nua a vir e que virá!

Jovens reunidos em vigília 
mensal na Lagoa

Da Palavra à Vida!
I DOMINGO DO ADVENTO

Palavra de Domingo

Editorial



3 de Dezembro 2017 . www.diariodosacores.pt RELIGIÃO 11

Olá a todos!
Hoje iniciamos o Advento! Advento é o tempo que a Igreja nos oferece para nos preparar-

mos para celebrar o Natal de Jesus. Jesus que veio ao mundo como o maior e melhor SINAL 
do Pai e do Seu Amor.

No caminho da nossa vida, muitos são os “sinais” que Jesus nos oferece como forma de 
caminharmos numa vida feliz.

Queremos contigo, neste Advento, fazer caminho e descobrir alguns dos “sinais” que Je-
sus coloca na estrada da nossa vida, para que possamos chegar à Gruta de Belém e encontrá-
Lo.

Assim: “ATENÇÃO AOS SINAIS”.
Explico-te como vamos caminhar por esta estrada.

 
1. Em cada Semana és convidado a descobrir dois “sinais” que Jesus coloca na tua “estra-

da”;
2. Pára um pouco perante cada sinal e vê o que ele te indica;
3. Lê a indicação de cada sinal e medita um pouco naquilo que ele te quer transmitir;
4. Responde, com o coração e em verdade, às interrogações que cada sinal te coloca;
5. Culmina o teu encontro assumindo um compromisso que deves viver ao longo da se-

mana, e mesmo depois de encontrares outros sinais;
6. Termina a tua reflexão com uma pequena oração: oferecemos-te uma, mas podes fazer 

outra, e melhor, uma que brote do teu coração. 

BOA CAMINHADA! E… ATENÇÃO AOS SINAIS!!!!

Paragem obrigatória 
Indicação de que é obrigatório parar antes de en-
trar no cruzamento ou entroncamento junto do 
qual o sinal se encontra colocado e ceder a passa-
gem a todos os veículos que transitam na via em 
que se vai entrar.

De que é que eu tenho de parar?
 

Qual é a minha velocidade?
 

A Quem tenho de ceder passagem na minha vida?

Como está a minha estrada?
 

Que obras a estrada da minha vida precisa?

Que diz o “CÓDIGO DA ESTRADA” perante este sinal?

O Artigo correspondente a este sinal encontras em
São Marcos 13,33-37

Que diz o “CÓDIGO DA ESTRADA” perante este sinal?

O Artigo correspondente a este sinal encontras em
São João 6,28-29

Perante estes dois sinais que Jesus 
nos ofereceu nesta 1ª Semana do Advento, 

que posso eu fazer?

Jesus!
Ajuda-me a fazer STOP na minha vida! Ajuda-me a reconhecer 

que Te tenho de dar prioridade!
Sê o Arquitecto das minhas obras! Que eu consiga restaurar 

a minha estrada para que Te possa encontrar! Amém. 
 

Chegamos ao Advento. É um entroncamento na nossa vida, por isso é necessário parar e 
ceder a passagem.
Vamos entrar numa estrada muito movimentada, cheia de pessoas e veículos; há muita 
circulação!
Atenção!
Começa por abrandar a tua velocidade: não traves em cima do sinal!
Dá tempo!
Olha com atenção! É mesmo preciso parar!
Não estarás a andar muito depressa?
Pára! Trava! STOP!

No caminho da nossa vida deparamo-nos, muitas vezes, não só com obras, mas também 
com a necessidade de fazer obras, pois o piso da nossa estrada nem sempre está nas me-
lhores condições.
Parámos e somos confrontados com obras!

Desperta-me, Senhor, não me deixes dormir pela vida.
Tira-me deste sono que me arrasta,
Que me faz viver sempre na mesma rotina,
Me faz correr sem freio nem sentido,
Me torna cego para quem está a meu lado
E me faz chegar insatisfeito ao fim de cada dia.

Acorda-me, Senhor, da mediocridade.
Não permitas que continue a acumular os dias
Sem os povoar de encontros,
Não me deixes “estar” com as pessoas sem as amar,
Não consintas que faça coisas sem as encher de amor
e de sentido,

Não aceites que me acomode ao anestésico
conforto geral.

Acorda-me, Senhor, mantém-me alerta,
Pois a Tua gente tem que ser gente desperta,
E Tu trazes salvação à minha vida,
Vens anunciar-Te à minha família,
Revolucionar a minha forma de trabalhar,
E encorajar em mim uma forma mais justa
e solidária de estar no mundo.

Acorda-me, Senhor, cala em mim todo o desespero,
Que o meu coração não vacile com lamentos

ou desencantos,
Que não me adormeçam as pressas, os medos
ou as dificuldades,
Que não me deixe arrastar pelas trevas
e procure sempre a luz,
E ponha em sintonia a minha vida com a Tua,
E assim Tu e eu, em harmonia,
Poderemos gozar a abundância e a plenitude.
E quando me deixar dormir… acorda-me, Senhor.

In: A palavra do Domingo – Álvaro Ginel, Mari Patxi 
Ayerra (Edições Salesianas)

Dia 06 de Dezembro
Eucaristia para Universitários
Local: Ermida de São Gonçalo
– Ponta Delgada
Destinatários: Todos os Universitários
Horário: 18h00
Organização: Pastoral Universitária

Dia 08 de Dezembro
“Jesus na Cidade”
Local: Baixa da Cidade de Ponta Delgada
Destinatários: Jovens
Horário: 19h30
Organização: PJU

Dia 10 de Dezembro
Assembleia de Animadores Grupos
de Jovens
Local: Convento da Esperança
Destinatários: Animadores Grupos Jovens
Horário: 15h00

Dia 17 de Dezembro
Assembleia de Jovens
Local: Ouvidoria de Vila Franca do Campo
Horário: 16h30 – 18h30
- Celebração de Natal com Jovens
Local: Matriz de Vila Franca do Campo
Destinatários: Jovens e todo o Povo
de Deus
Horário: 19h00

Desperta-me, Senhor!

 ATENÇÃO AOS SINAIS - Caminhar em Advento

ORAÇÃO - POEMA

PRÓXIMOS EVENTOS…

… para anotar e participar!

pjacores.geral@gmail.com
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“Em seu coração o homem planeia o seu caminho, 
mas o Senhor determina os seus passos” 

Provérbios 16:9

IMAGENS COM VIDA...

1ª SEMANA DO ADVENTO Trabalhos na via
Indicação da existência de obras 
ou obstáculos na via

COMPROMETER


