
de Deus. A luta contra o mal, contra as tentações, 
deve ser sustentada todos os dias. Como cristãos bem 
despertos, é necessário que, todos os dias, saibamos 
reconhecer os "sinais dos tempos" e as possibilidades  
que se descerram, com inteligência, mas também com 
a coragem e a confiança de enfrentar e fazer o que é 
possível hoje. Essa confiança e essa esperança são 
vitais para toda a nossa existência de cristãos. 
 

Walter Kasper in “Avvenire” 

 

 

 

Cântico 
 

Bonum est confidere in Domino 
Bonum sperare in Domino. 
 
(É bom confiar no Senhor. É bom esperar no Senhor.) 

 

 

 

Preces 

Invoquemos a Cristo, Palavra Eterna, que inaugurou 
na terra um caminho novo e vivo, cantando: 
 

Kyrie, eleison. Kyrie eleison. 

 

 

- Cristo, nosso Deus e Senhor, em quem vivemos, nos 
movemos e existimos, vinde revelar-nos a família 
divina a que pertencemos. 
 
- Cristo, Palavra de Deus, que no princípio criastes 
todas as coisas e nos últimos tempos assumistes a 
nossa natureza humana, vinde e salvai-nos. 
 
- Cristo, Luz da Vida, vós que viveis eternamente e 
tudo governais com justiça, pela vossa bondade, 
ajudai-nos a alcançar a bem-aventurança eterna. 
 
- Vós que prometestes permanecer com os vossos 
discípulos até ao fim do mundo, ficai connosco hoje e 
sempre. 
 

- Senhor da vida, admiti ao convívio dos vossos Santos 
os nossos familiares e amigos e fazei que um dia nos 
encontremos com eles no vosso Reino. 
 

 

Pai Nosso 

 

 

Oração 

 
Senhor nosso Deus, fazei-nos esperar com serenidade 
e confiança a vinda do vosso Filho, para que, quando 
Ele nascer em cada um de nós, nos encontre vigilantes 
na oração e alegres no seu louvor. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. 
 

 

Cântico 

 

Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate Dominum. 
 
(Louvai todos os povos. Louvai o Senhor.) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Estrada Clara 
“Brilhe a Vossa Luz diante dos Homens” (Mt 5, 16) 
 
www.estradaclara.pt 
comunidade.estrada.clara@gmail.com 
www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/ 
 
 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matriz) 

Próximo Momento de Oração “Encontro em Ti”:  
13.janeiro.2022 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 

 
 

              2.dezembro.2021 

 
 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre.  

Ámen. Aleluia. 

 

 

Ant. 1 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 
 

Salmo 150 

 

Louvai a Deus no seu santuário 

     Louvai-o no seu majestoso firmamento 

Louvai-o pelos seus feitos valorosos 

     Louvai-o por todas as suas grandes proezas 

Louvai-o ao som da trombeta 

     Louvai-o com a harpa e a cítara 

Louvai-o com tambores e danças 

     Louvai-o com instrumentos de corda e flautas 

Louvai-o com címbalos sonoros 

     Louvai-o com címbalos vibrantes 

Tudo o que respira louve o Senhor! 

     Aleluia. 

 

 

 

http://www.estradaclara.pt/
mailto:comunidade.estrada.clara@gmail.com
http://www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/
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Cântico 

 
É belo o rosto claro da manhã 
Aberto sobre a terra que se expande 
Num hino de louvor e adoração 
É belo o rosto claro da manhã. 
 
À luz do sol nascente que as renova 
Levantam sua voz as criaturas 
Anunciando o esplendor do novo dia 
À luz do sol nascente que as renova. 
 
Assim minha vontade, assim meus olhos 
Se elevam para ti, faz-me Senhor 
Compreender o dia que amanhece 
Assim minha vontade assim meus olhos. 
 
E acorda-me meu Deus cada manhã 
Até que eu saiba amanhecer seguro 
Do teu amor no dia sem ocaso 
E acorda-me meu Deus cada manhã. 
 

 

 

 

 
Ant. 2 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 
 

Salmo 63 

 

 

1. Aclamai a Deus, terra inteira, 
    cantai a glória do seu nome, 
    proclamai os seus louvores. 
 
2. Toda a terra te adora e canta louvores; 
     entoa hinos ao teu nome. 
     Vinde e admirai as obras de Deus, 
     as obras admiráveis que Ele fez diante dos     
homens. 

 
3. Converteu o mar em terra firme, 
    e puderam atravessar a pé enxuto. 
    Por isso nos alegramos nele! 

 

4. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, 
    fazei ressoar a voz do seu louvor. 
 
5. Foi Ele quem salvou a nossa vida 
    e não permitiu que os nossos pés resvalassem. 
    Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus; 
     vou narrar-vos o que Ele fez por mim. 
 
6. Por Ele gritou a minha boca 
    e o seu louvor andava já na minha língua. 
    Deus ouviu-me 
    e atendeu o clamor da minha súplica. 
 
7. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, 
    nem me retirou a sua misericórdia. 
 
 
 
 
 

 

Leitura da Carta de Tiago  

(Tg 5, 7-9) 

 

Sede, pois, pacientes, irmãos, até à vinda do 

Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto 

da terra, aguardando com paciência que venham as 

chuvas temporãs e as tardias. Tende, também vós, 

paciência e fortalecei os vossos corações, porque a 

vinda do Senhor está próxima.  

 

 

 

Silêncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditação 
 

Para nós, cristãos, a cada ano, o tempo 
do Advento significa uma pausa, para pararmos e 
tomarmos consciência de novo daquilo que nos 
suporta e nos sustenta, daquilo que dá sentido e 
direção à nossa vida. 
 
A palavra de Deus permanece para a eternidade. De 
facto, Deus é fiel; podemos confiar n'Ele. Pode-se 
construir sobre a Sua palavra. A palavra de Deus, 
acima de tudo, é uma palavra de promessa e de 
esperança. Ela diz-nos: Deus é o Senhor do mundo e 
da história. Ele tem os seus fios nas suas mãos. No 
fim, Ele vai reunir os eleitos dispersos, os justos por 
graça de Deus, que vivem de acordo com a palavra de 
Deus, de todas as direções e vai estabelecer o reino 
da paz, da justiça, da verdade e do amor. 
 
Então, Deus será tudo em todos (1Cor 15, 28). Por 
isso, os mandamentos de Deus também têm uma 
estabilidade permanente. Eles não são resíduo 
ultrapassado, fora de moda. Eles são para nós hoje um 
indicador seguro da estrada. Eles não querem 
encapsular a nossa vida e privar-nos da nossa 
liberdade. São palavras de vida; querem ajudar-nos a 
fazer com que a nossa vida seja bem sucedida e feliz; 
querem conduzir-nos à vida verdadeira, à vida eterna. 
 
No nosso tempo, em que muitas pessoas estão 
dececionadas com a vida, e a esperança tornou-se 
mercadoria rara, num tempo em que domina a 
deceção, o desânimo e a resignação, nós, cristãos, 
podemos ser pessoas do Advento, pessoas da 
confiança, testemunhas da esperança. Sem 
esperança, de facto, ninguém pode viver: nenhuma 
pessoa individual, nenhum povo e muito menos a 
Igreja. Devemos testemunhar que a vida e o mundo 
não correm rumo ao vazio, mas vão desaguar no reino 
de Deus. 

 
A esperança cristã não é uma espera por um futuro 
utópico. A esperança na vinda de Cristo dirige-se ao 
presente: agora é o tempo oportuno; agora é a hora. 
Cada dia é importante. Cada momento pode ser a hora  

https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/549513-preparar-nos-para-a-vinda-do-senhor&sa=U&ved=0ahUKEwjd7eDmnbnJAhWEPCYKHaRLDMEQFggLMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHdMoHawFbY42SFuNbARZw8wVKlDQ

