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palavra …
Aprofundando a espiritualidade deste 3º Domingo do Advento percebemos que o
tom da alegria invade toda a celebração. Contudo, a acção libertadora e profética de
Jesus deve continuar na história de hoje através de gestos concretos:
1. Que sinais oferecemos hoje para convencer as pessoas que nos rodeiam de que o
Messias está entre nós?
2. Na nossa vida, há sinais de que o Reino de Deus já chegou? Os cristãos e comunidades, que descobrem Jesus, recuperam a vista, abrem os ouvidos, começam a andar.
Começam a VER o mundo com outros olhos: os olhos do Evangelho, da justiça, do
perdão, do compromisso missionário... Começam a ESCUTAR os clamores daqueles
que sofrem e são oprimidos... Começam a ANDAR... crescer e amadurecer na fé... E
nós? Em que ponto nos encontramos da nossa caminhada?
No dia 8 de Dezembro, festejamos a Imaculada Conceição da Virgem Maria.
O que Paulo nos recomenda na segunda leitura, Maria viveu-o desde a primeira
hora… Viveu sempre na alegria do Senhor: “A minha alma glorifica o Senhor, o
meu espírito exulta em Deus, meu Salvador”. A sua serenidade era conhecida de
todos, não andava inquieta com nada. Antes de falar guardava no seu coração.
Depois dizia: “Fazei o que Ele vos disser”.
Ao longo da próxima semana, na espera do 4º Domingo do Advento e da narração
da visita de Maria a Isabel, conservemos no nosso coração a alegria: por Deus estar
no meio de nós, por possuirmos a paz que supera toda a inteligência, porque João
Baptista, o precursor, proclama a Boa Nova de Cristo.
Por tudo isto, podemos dizer que o Cristianismo é a religião da alegria. Mas a alegria no Senhor.
Alegrai-vos sempre no Senhor! O Senhor está perto!

comunidade …
GAUDETE!
Este terceiro Domingo do Advento tem um tema predominante: a alegria provocada pela
vinda do Senhor. Por isso, a cor rosa, que pode ser usada como um roxo atenuado. Alegraivos (Gaudete!) é a recomendação de S. Paulo, num momento em que se encontrava preso
e após ter recebido a ajuda fraterna dos Filipenses: “Alegrai-vos sempre no Senhor. De
novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor está perto!” (Fl 4,4s).
A alegria é fundamental no Cristianismo, que é por essência Evangelium, Boa Nova. A alegria (da vinda) de Cristo não é tão fácil de ver como outras formas de diversão, que nos
podem causar alegria, mas não pode, por isso, deixar de ser vivida.
“Alegrai-vos sempre, mas no Senhor” porque todas as alegrias que se dão fora Dele ou
contra Ele não satisfazem. Pelo contrário, arrastam para um redemoinho no qual não se
pode estar verdadeiramente contente. A nossa alegria não será autêntica até que deixe de
apoiar-se em coisas que podem ser arrebatadas e destruídas, e se fundamente na mais
íntima profundidade da nossa existência. Toda a perda externa deveria fazer-nos avançar
um passo mais rumo a essa intimidade e tornar-nos mais maduros para a nossa vida
autêntica.
Assim se dará a verdadeira transformação da nossa vida no sentido de Deus. Como das
leituras se retira, no fim desse caminho de conversão, espera-nos o Deus que nos ama. O
seu amor não só perdoa as nossas faltas, mas provoca a conversão e transforma-nos; daí o
convite à alegria.
A segunda leitura insiste nas atitudes que devem marcar a vida de um cristão: alegria,
bondade, oração.
Como nos diz S. Tiago, para estar alegres é preciso rezar: “Alguém entre vós está triste?
Reze! Está alegre? Cante!” (5,13). Não rezamos ou rezamos muito pouco? O inimigo das
nossas almas tem um aliado, a tristeza, que nos afasta pouco a pouco de Deus. Somos
filhos de Deus! Este único motivo devia bastar para que estejamos sempre alegres e com
um sorriso estampado no rosto, apesar dos pesares. Os pesares, as contrariedades e as
injustiças, mais não são que ocasiões para nos mortificarmos e, assim o fazendo, aproximarmo-nos de Cristo. Em vez de perguntar “porquê eu?”, antes questionar “porque não
eu?”
Mas no dia-a-dia, as grandes tentações para o cristão são a falta de entusiasmo e de esperança, um cansaço ante a paganização do mundo e a teimosia humana... A consequência, é
a falta de uma alegria verdadeira.
Procuram-se cristãos alegres, cristãos convictos, cristãos radicais! Precisam-se urgentemente de cristãos apaixonados, cristãos de verdade, cristãos que creiam no que acreditam!
Afinal, somente há alegria duradoura e profunda quando se encontra o sentido da existência, e este é-nos oferecido por Cristo. Esperemos nele: na sua palavra, no seu juízo, na sua
graça! Ele não nos esqueceu, ele não está ausente do mundo e da nossa vida! Recordemos
a forte exortação de São Tiago: “Ficai firmes até à Vinda do Senhor! Ficai firmes e fortalecei
vossos corações, porque a Vinda do Senhor está próxima! Irmãos, tomai como modelo de
sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor!”
Alegremo-nos, pois que faltam apenas 12 dias para o nascimento de Cristo!

NATAL
Horários:
Dia 24: Missa às 16h30
Missa do Galo: 23h30
Dia de Natal: 9h, 10h, 11h,
12h30 e 19h
Almoço com os paroquianos sós. Inscreva-se na Recepção

17 DE DEZEMBRO
5ª Feira
DIA DA MISERICÓRDIA
CONFISSÕES
DAS 9.30 HORAS ATÉ 12.30 HORAS
DAS 16.00 HORAS ATÉ 19.00 HORAS
ESTANDARTES DE NATAL
Compre já o seu na Recepção ou na Secretaria Paroquial
Campanha de Solidariedade

Caminhada de Advento 2009

«A Família, um Presente de Deus!»
«A Fé, a Esperança e a Caridade:
Para Crescer Espiritualmente»

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Domingo

Igreja

15.00

14 Dezembro

Segunda

Centro de
Dia

15.00

Dia da Misericórdia
(Confissões)

17 Dezembro

Quinta

Igreja

9.30/12.30
16.00/19.00

Festa de Natal - Colégio S.
Domingos

19 Dezembro

Sábado

Centro

10.00

Natal nas Ruas e visita aos
doentes

19 Dezembro

Sábado

Paróquia

15.00

Fim-de-Semana musical com
música ao vivo e karaoke

19 Dezembro

Sábado

Centro

21.30

Festa de Natal - Catequese
e Convívio de Catequistas

20 Dezembro

Domingo

Centro

15.00

Oração do Rosário c/ Adoração do Santíssimo

13 Dezembro

Festa de Natal - Casa Nª
Srª do Rosário

Acontece …

13 de Dezembro - Início da colocação dos presépios nas ruas
Não se esqueça de passar pelo da sua zona e fazer a sua oração
25 de Dezembro - Almoço de Natal dos Paroquianos sós
Se está só neste Natal, almoce connosco. Inscreva-se na recepção
LEITURAS

Sof. 3, 14-18a

13 Sal. Is. 12

14 - 2ª Feira - Num. 24, 2-17a
15 - 3ª Feira - Sof. 3, 1-13
16 - 4ª Feira - Is. 45, 6b-25
17 - 5ª Feira - Gen. 49, 2-10
18 - 6ª Feira - Jer. 23, 5-8
19 - Sábado - Jz. 13, 2-25a
Miq. 5, 1-4a

Contactos:

Sal. 79

20 -

III DOMINGO DO ADVENTO
Filip. 4, 4-7
Lc. 3, 10-18
Advento III do Saltério

Sal. 24
Sal. 33
Sal. 84
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 70

Mt. 21, 23-27
Mt. 21, 28-32
Lc. 7, 19-23
Mt. 1, 1-17
Mt. 1, 18-25
Lc. 1, 5-25

IV DOMINGO DO ADVENTO
Hebr. 10, 5-10
Lc. 1, 39-45

S. João da Cruz

Advento IV do Saltério

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org
Email: Pároco - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Cartório - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org

