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O QUE SALVA
É DAR MAIS UM PASSO…
Com o tempo, todo o ímpeto perde força, todo o entusiasmo esmorece, toda a Boa Vontade se desgasta e, depois, com o tempo, chega o cansaço… Cansaço de tudo, cansaço de todos! E,
com o cansaço, vem a tentação. A tentação do desânimo e do
“já não vale a pena”, a tentação do comodismo, da segurança e
do conforto, a tentação do “deixa correr” e do conformismo, a
tentação de olhar para trás e de parar…

Por isso, precisamos do ADVENTO! Tempo de sacudir cansaços e tentações paralisantes; Tempo de reacender a Fé e a Esperança e de renovar compromissos; Tempo de olhar em frente para além de
quanto os olhos vêem, e de viver apontando para aquilo que se crê e que se espera para além do tempo…
Por isso, mais uma vez, aí estão para todos e para cada um de nós as Palavras de Alerta e de Alento que JESUS nos dirige: “Erguei-vos e levantai a
cabeça, a vossa Libertação está próxima”.
DEUS está ao alcance da nossa procura como presença amiga e libertadora. N’ELE e com ELE podemos libertar o nosso coração de tudo quanto o intoxica, escraviza e oprime e torná-lo capaz de novos impulsos e de novos passos no Caminho da Justiça e do Bem, do Amor e da Paz. CAMINHO certo do ENCONTRO
com ELE.
***
“Erguei-vos e levantai a cabeça…”
Todo o começo é um olhar para o futuro. Por isso, o Advento – começo do ano
Litúrgico – é mais que um período de tempo; é uma atitude face ao futuro.
A atitude de quem se ergue e levanta a cabeça, num desejo de ver para além
das coisas e do imediato, e se abre para horizontes mais vastos e profundos.
Aqueles que a Fé nos aponta.
A atitude de quem não se limita apenas a passar pela vida, mas que se ergue e levanta a cabeça na procura de um sentido que lhe dê conteúdo, dignidade e esperança. Precisamente aquele que a Fé proclama:
DEUS é o futuro do Homem!
Um Futuro que, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, se faz presente no Hoje
da nossa história.

Comunidade

Informando
Neste primeiro Domingo do Advento, vamos olhar ainda aqui o tema da inclusão
social dos pobres, conforme ele é abordado na Evangelii Gaudium (EG). Começamos hoje por procurar descobrir a linha orientadora da reflexão que nos é proposta
sobre O lugar privilegiado dos pobres no povo de Deus. (cf. EG 197 a 201)
“No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres, tanto que até Ele mesmo
‘se fez pobre’ (2Cor 8,9)” (EG 197) Esta afirmação inicial é depois fundamentada com
outra - “Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres.” – demonstrada com um breve percurso pela história dessa redenção. O “sim” de uma
jovem humilde, de uma pequena povoação perdida na periferia de um grande império, o
nascimento do Salvador num presépio, entre animais, como acontecia com os filhos dos
mais pobres, […] o seu próprio trabalho para ganhar o pão. Depois, “quando começou a anunciar o Reino”, “multidões de deserdados O seguiam”, como Ele próprio
dissera: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a
Boa Nova aos pobres.” (Lc 4,18) Tal como assegurou aos pobres de todos os tempos e
lugares e para todos os tipos de pobreza, que “Deus os tinha no âmago do seu coração: ‘Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus’ (Lc 6, 20) e com eles se
identificou: ‘Tive fome e destes-me de comer’, ensinando que a misericórdia para com
eles é a chave do céu (cf. Mt 25, 34-40).”
“Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos” porque somos “chamados a possuir ‘os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus’”, como nos recorda Paulo na Carta aos Filipenses (2,5). Assim, a Igreja fez uma opção
pelos pobres, entendida como uma “forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja” (Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis,
de 30 Dez 1987, de João Paulo II).

E o Papa Francisco insiste no seu desejo de “uma Igreja pobre para os pobres. Estes
têm muito para nos ensinar.” E acrescenta que “A nova evangelização é um convite

a reconhecer a força salvífica das suas vidas – porque nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor – e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. “Somos chamados a descobrir Cristo neles: […] a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas,
[…] a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles”. (cf. EG 198)
E clarifica: “O nosso compromisso não consiste exclusivamente em acções ou programas de promoção e assistência […] mas primariamente (n)uma atenção prestada
ao outro “considerando-o como um só consigo mesmo” E logo a seguir, recorrendo
de novo a João Paulo II: “Sem a opção preferencial pelos pobres, “o anúncio do
Evangelho – e este anúncio é a primeira caridade – corre o risco de não ser compreendido ou de afogar-se naquele mar de palavras que a actual sociedade de comunicação diariamente nos apresenta” (cf EG 199)
Ainda num alerta magoado a esta Igreja que somos: “a pior discriminação de que
sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. […] A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se, principalmente, numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária.” Há, pois, que rever se a nossa atitude é ajustada.

É neste contexto que nos é dirigida, no Guião de reflexão, a pergunta seguinte, da
qual é lícito concluir, no mesmo sentido, que há mudanças a fazer e que precisamos

de partir à procura do sentido concreto que devem tomar no contexto do Patriarcado.
•
Que caminhos percorrer comunitariamente para acolher esta renovada proposta da opção preferencial pelos pobres?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

1 Dezembro
3 Dezembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

2 Dezembro

Quarta

Centro

17.00

Encontro de Leitores

5 Dezembro

Sábado

Centro

16.00

Jantar de Natal, Catequistas e
Conselho de Pais

5 Dezembro

Sábado

Centro

20.00

Acontece …
29 de Novembro - Ordenações Diaconais, Jerónimos, 15h30
8 de Dezembro - Início do Ano da Misericórdia
Investidura e compromisso dos Acólitos
LEITURAS

Jer. 33, 14. 16

30
1
2
3
4
5

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Bar. 5, 1-9

Sal. 24

29 - DOMINGO I DO ADVENTO
Tes. 3, 12 — 4, 2 Lc. 21, 25-28. 34-36 Semana I do Saltério, Volume I

Rom. 10, 9-18
Is. 11, 1-10
Is. 25, 6-10a
Is. 26, 1-6
Is. 29, 17-24
Is. 30, 19-21. 23-26

Sal. 18 A
Sal. 71
Sal. 22
Sal. 117
Sal. 26
Sal. 146

Mt. 4, 18-22
Lc. 10, 21-24
Mt. 15, 29-37
Mt. 7, 21. 24-27
Mt. 9, 27-31
Mt. 9, 35 — 10,1. 6-8

6 - DOMINGO II DO ADVENTO
Filip. 1, 4-6. 8-11
Lc. 3, 1-6

Sal. 125

Semana II do Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30
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