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PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

DOMINGO II DO ADVENTO

EVANGELHO: Mt 3, 1-12

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
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 conformem 
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 árvores. 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 limpar a eira e recolher 
o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á num 
fogo que não se apaga».
Palavra da Salvação.

PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR
VIVENDO OS VALORES CRISTÃOS

REFLEXÃO DOMINICAL 
O tempo do Advento prepara-nos para acolhermos 
uma proposta que vem do céu, uma mensagem 
que unifica e alegra, um convite a entrar no 
Reino de Deus. Para concretizar este sonho, ou 
para ele se tornar uma realidade, temos que 
criar condições e melhores disposições para o 
acolhimento d’Aquele que vem. 

Neste II domingo do Advento, com a ajuda de 
João Batista, o percursor, o Evangelho convida-
nos à mudança de coração e mentalidade: 
arrependei-vos porque está perto o Reino dos 
Céus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai 
as suas veredas. Assim, João Batista lança-nos 
um convite a regressarmos à casa onde fomos 
felizes (aliança com o Senhor / coração de Deus). 
Ele convida-nos à penitência, ao arrependimento 
em relação aos nossos caminhos mal andados, 
para que nos lancemos pelos caminhos de Jesus, 
que levam ao Pai. Portanto, o tema central para 
este domingo é a Conversão.
A conversão (metanoia) significa mudar da atitude 
e de comportamentos. Ou seja, deixar algo para 
abraçar os valores que nos conduzam ao Reino 
de Deus. Para isso, só há mesmo um caminho: a 
conversão. A Conversão significa colocarmos os 
nossos passos nos passos de Jesus e este é um 
aspeto fundamental na vida cristã. Quando nos 
afastamos deste caminho, cumpre-nos reconhecer 
o erro e a nos dispormos a receber o Dom de 
Deus que perdoa sempre, que é infinitamente 
misericordioso e oferece a cura espiritual no 
Sacramento da Reconciliação. O tempo do 
Advento é um bom momento para acolher este 
convite à mudança interior. Podemos também 
agradecer ao Senhor pela Sua misericórdia para 
connosco, perdoando tantas vezes os nossos 
pecados. Por isso, as palavras duras utilizadas 
no Evangelho – “O machado já está posto à raiz 
das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá 
fruto será cortada e lançada ao fogo” (vv. 9-10) – 
servem e convidam-nos à esperança e confiança 
num Deus misericordioso.
A conversão implica a necessidade de viver a 
nossa identidade verdadeira e não fingir viver 
uma vida falsa e hipócrita como os Fariseus, os 
quais Jesus referiu como raça de víboras. Por isso, 
adverte Jesus, “Praticai ações que se conformem 
ao arrependimento que manifestais” (vv. 7-8). 
Devemos produzir frutos conformes àquilo que 
somos. Seremos, deste modo, um verdadeiro 
testemunho de fé. 
Peçamos ao Senhor a graça de podermos 
reconhecer a nossa própria fragilidade e de 
procurarmos o crescimento espiritual que nos 
possa ajudar a viver os valores do Reino de Deus. 
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Pistas de Reflexão
1. Em que caminho trilho na minha vida?
2. Como posso viver de modo a produzir frutos 
adequados, conformes ao Reino de Deus?
Desejo-vos uma excelente semana e um frutuoso 
Tempo do Advento!

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.

JORNADA MUNDIAL DOS POBRES

PAPA FRANCISCO

Mesmo em cadeira de rodas, o Papa continua 
imparável na sua Missão de animar a Igreja 
Católica. A VI Jornada Mundial dos Pobres, a 13 
de novembro, levou o Papa a presidir à Missa na 
Basílica de S. Pedro onde, na homilia, voltou a 

reafirmar que a crise 
que o mundo vive 
deve ser olhada como 
uma oportunidade 
de cresc imento. 
Perguntou: ‘diante de 
tantas calamidades, 
diante desta terceira 
guerra mundial tão 
cruel, diante da fome 

de tantas crianças, de tantas pessoas: posso 
desperdiçar dinheiro, desperdiçar a minha vida, 
desperdiçar o sentido da minha vida, sem ter 
coragem e sem seguir em frente? E, apesar 
dos seus fortes limites físicos, o Papa Francisco 
almoçou no Vaticano com cerca de 1300 pessoas 
em necessidade, entre sem-abrigo, migrantes e 
utentes da Cáritas de Roma.
Arminda Camati, Jornal Ação Missionária.

NOVO BISPO AUXILIAR DE BRAGA

ASSUME PREOCUPAÇÃO DE PROXIMIDADE E ATENÇÃO ÀS PESSOAS

D. Delfim Gomes, que o Papa nomeou como 
Bispo auxiliar de Braga, a 7 de outubro, vai ser 
ordenado bispo este domingo, assumindo a 
preocupação de “contacto” com as pessoas e 
serviço às comunidades.
“O que procurei fazer, na minha vida, foi dar-me: 
dar-me às comunidades, aos serviços diocesanos 
que nos pediam colaboração e ajuda, nos quais 
tinha assumido responsabilidades”.
A ordenação episcopal vai ser presidida por D. 
José Cordeiro, arcebispo metropolita de Braga, 
na Catedral de Bragança, pelas 15h00, numa 
celebração com a presença de cardeais arcebispos 

e bispos de Portugal e Espanha.
Questionado sobre a reação à notícia da escolha 
episcopal, pelo Papa Francisco, D. Delfim Gomes 
admite ter sentido uma emoção especial. “Procurei 
interiorizar, digerir um pouco esse convite, mas 
fica-se abalado, evidentemente”, relata.
O novo “desafio” vai ser assumido com o 
mesmo espírito com que o bispo português 
desempenhou a sua missão sacerdotal. “Não 
ficamos desfragmentados, vamos com o nosso 
passado, a nossa história, a nossa experiência que 
é fruto de muitos anos de contactos com tantas 
pessoas, que nos enriqueceram”, afirma.
O responsável, de 60 anos, pertencia ao clero 
Diocese de Bragança-Miranda, onde colaborou 
com D. José Cordeiro, reencontrando agora o 
seu antigo bispo, em Braga.D. Delfim Gomes 
escolheu como lema episcopal ‘É dando que se 
recebe’, da Oração da Paz atribuída a S. Francisco 
de Assis. (...) 
O auxiliar de Braga é apresentado à arquidiocese 
minhota na próxima segunda-feira, Festa de São 
Geraldo, pelas 17h30, na Sé.
(leia o artigo na íntegra em Agência Ecclesia)

SUBSCREVA A NEWSLETTER DA PARÓQUIA EM WWW.PAROQUIADETIRES.ORG

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• No dia 03 de dezembro, pelas 21h00, o Grupo 
Renascer vai realizar a oração do terço pela paz no 
mundo e pelas famílias. Todos os paroquianos estão 
convidados.
• Celebraremos a Solenidade da Imaculada Conceição 
no dia 08 de dezembro. Seguiremos os horários 
habituais dominicais: 09h00 em Tires, 10h00 em 
Caparide e 11h15 em Tires. Após a Eucaristia das 11h15, 
sendo o 36º aniversário da nossa Paróquia, haverá um 
almoço partilhado e uma tarde de convívio na sede 
do nosso agrupamento de escuteiros.
• No próximo domingo, dia 11 de dezembro, realizar-
se-á o compromisso dos acólitos na Eucaristia das 
11h15.
• Estamos a recolher as vossas ofertas para preparar 
os Cabazes de Natal para as famílias carenciadas 
da nossa Paróquia. Podem deixar as ofertas, em 
bens alimentares, no cesto à saída da Igreja. Se o 
seu donativo for monetário, entregue-o diretamente 
ao Prior.
• Tendo em vista as Jornadas Mundiais da Juventude 
de 2023, estamos a pedir a todos os paroquianos que 
desejem receber e hospedar os jovens nas vossas casas 
para se inscreverem junto da Paróquia. Na folha de 
inscrição, é importante que indiquem quantos jovens 
poderão acolher. Desde já o nosso muito obrigado.


