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LIÇÕES DE UMA VISITA

Maria é hoje, no Evangelho, a figura principal. Aí a vemos, caminhando apressadamente, rumo à casa de Isabel, sua prima, para
louvar e felicitar, para compartilhar e servir…
A Virgem da Visitação é, antes de mais, a Virgem da Caridade
feita presença e serviço. Caminha depressa como sempre faz o
amor, dá o seu tempo sem pressa, como sempre actua o coração
generoso.
A Virgem da visitação é também a Virgem da Fé, como reconhece Isabel:
“Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento da Palavra do
Senhor!”. De facto, como havia de dizer Jesus, Maria é mais aventurada por
escutar a Palavra de Deus e a ter posto em prática do que por ter sido sua mãe
biológica.
Ela ensina-nos a abrir os olhos para a humanidade de Deus e a descobrir a sua
presença entre os mais pequeninos e indefesos.
Ela ensina-nos a colocarmo-nos confiadamente nas suas mãos, mesmo em tempo de incertezas, de dúvidas e sofrimentos…
Ela ensina-nos a tomar consciência de que Deus não dispensa a nossa colaboração, por modesta que seja, em ordem à construção do seu Reino e que Ele
é sempre capaz de fazer grandes coisas com o sim dos humildes.
O Mistério da presença de Deus e da sua acção no Mundo continua a realizar-se através de gestos simples e fecundos como aqueles de MARIA, hoje,
protagoniza e nos propõe também.
***
Estamos já às portas do Natal… E quem melhor do que Maria para no-las abrir?
Ei-la, pois, em destaque na Liturgia deste Domingo, último do Advento. A evocação que mais uma vez fazemos da sua Fé viva e profunda e da sua inteira
disponibilidade face à Vontade e aos desígnios de Deus, tem um objectivo
claro: lembrar a todo o cristão que não há outro caminho para o encontro
com Deus, nem outro modo de viver e celebrar o Natal.
O SIM do Cristão à Palavra de Deus, um sim consciente e activo, como o de
MARIA, é também o caminho que se abre para que, hoje e aqui, Deus esteja connosco, para que hoje e aqui, continue a vir ao mundo, a transformalo, até ser o seu Reino.

Comunidade

CONCERTO SOLIDÁRIO
Este ano realizou-se a 3ª edição do concerto solidário na nossa Paróquia. Foi uma
festa excelente, com a participação de todos os grupos que animam as missas da
nossa comunidade - Laudate, Monte Sinai, Fermento, Escuteiros, Vozes de São
Domingos e ainda a participação de todos os grupos da catequese.
O tema deste ano foi o cinema - juntos revivemos as músicas de filmes bem conhecidos: filmes portugueses, filmes da Disney, filmes de Natal e, como não podia deixar de ser, músicas do filme “Música no Coração”.
Muitas pessoas participaram nesta festa solidária, desde a concepção da festa,
aos ensaios, às cantorias e instrumentos, ao som, à arrumação do salão e espaço
envolvente, à elaboração de cartazes, ao acolhimento, à recolha dos muitos bens
que foram doados. Um muito obrigada a todos os que participaram!!! Sem esta
demonstração de solidariedade e união nada disto teria sido possível.
Foi mesmo um dia muito importante. Para além dos muitos bens que pudemos
recolher ao longo do advento, com a campanha "Atreve-te a Ajudar", no dia do
concerto conseguimos angariar muitos alimentos para ajudar quem mais precisa.
Recolhemos ainda cerca de 176€ que servirão para completar os cabazes a distribuir às famílias com produtos que estejam em falta.
Mais uma vez um muito obrigada! A nossa comunidade está de parabéns!
Maria João Caldas

Informando
No início do subcapítulo III.O bem comum e a paz social, do Capítulo IV, a Evangelii Gaudium (EG), citando Paulo aos Gálatas (5, 22), sublinha que “a Palavra de Deus menciona
também o fruto da paz”, entre os frutos do Espírito. (EG 217)

Distingue, depois, a verdadeira paz de outras realidades que não o são. Com efeito,
diz, “a paz social não pode ser entendida como mera ausência de violência obtida
pela imposição de uma parte sobre as outras”. “Também seria uma paz falsa a que
servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres […]” para proteger uma minoria. (cf. EG 218). Em síntese: “A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem perder os seus privilégios” (cf. EG 218).
A paz social é, antes, uma construção, “dia a dia, na busca de uma ordem querida
por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens”.
“Para avançar nesta construção de um povo em paz, justiça e fraternidade há quatro princípios” que “derivam dos grandes postulados da Doutrina Social da Igreja” e
“orientam especificamente o desenvolvimento da convivência social e a construção
de um povo onde as diferenças se harmonizam dentro de um projecto comum” (cf. EG
221).

O Guião introduz neste ponto duas questões:

•
•

Será que procuramos na nossa comunidade e na nossa vida trabalhar para o
bem comum e procurar a verdadeira paz social?
Preferimos o conforto de uma vida sem sobressaltos a reivindicar a dignidade
de toda a pessoa humana?

Enunciam-se, depois, com uma breve explicação para cada um, aqueles princípios:
O tempo é superior ao espaço

Dar prioridade ao tempo sobre o espaço, afasta a ânsia de correr em todas as direcções. “Este critério é muito apropriado para a evangelização, que exige ter presente o horizonte, adoptar os processos possíveis e a estrada longa”.

O Guião interpela-nos a este propósito:

•

•

Será que na nossa comunidade sabemos privilegiar as acções que constroem,
comprometem e ajudam a gerar novos dinamismos na sociedade, sem vivermos a ansiedade de resultados imediatos, de fazer muitas coisas em pouco
tempo? Que exemplos práticos temos disso?
Preocupamo-nos em construir um povo? Sabemos evangelizar tendo em conta
este paradigma de espaço sobre tempo?
A unidade prevalece sobre o conflito

Aconselha a que não se ignore ou dissimule e, pelo contrário, se aceite o conflito. Mas
que se saia dele, se resolva e se transforme em elemento de ligação de um novo
processo (cf. EG 227). Valeria a pena, por certo, ter bem presente este princípio em todo o
tipo de relações humanas, da família ao País, passando pelos vários modelos de grupos e de
comunidades. E o Guião indaga:
•
Temos presente que o anúncio do Evangelho começa sempre com a saudação
da paz? Saberemos nós construir esta unidade superior ao conflito ou vivemos apenas numa “paz negociada”?
•
A nossa comunidade sabe aceitar a diversidade, manter a unidade do Espírito
e apaziguar conflitos?

Que o Menino Jesus nos ajude a recuperar o nosso coração de crianças para responder sim ao que nos pede.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

5 Janeiro
7 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reunião de Coordenadores da
Catequese da III Vigararia

5 Janeiro

Terça

Estrela

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Janeiro

Quarta

Centro

17.00

Festa dos Reis

9 Janeiro

Sábado

Centro

10.00

Abertura da Visita Pastoral à
III Vigararia

9 Janeiro

Sábado

S. Francisco
Xavier

15.30

Acontece …
20 de Dezembro - Encerramento da Venda de Natal
Fim da campanha “Atreve-te a Ajudar”
Concerto de Natal, 16h
24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30
31 de Dezembro - Missa de Fim de Ano, seguida de Réveillon,
22h30
LEITURAS

Miq. 5, 1-4a

21
22
23
24
25
26

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

Sir. 3, 3-7. 14-17a

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

Sal. 79

Cânt. 2, 8-14 ou Sof. 3, 14-18a
1Sam. 1, 24-28
Mal. 3, 1-4. 23-24
2Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Is. 52, 7-10
Sal. 97
Act. 6, 8-10; 7, 54-59

Sal. 32
Sal. 1Sam. 2
Sal. 24
Sal. 88
Hebr. 1, 1-6
Sal. 30

Semana IV do Saltério

Lc. 1, 39-45
Lc. 1, 46-56
Lc. 1, 57-66
Lc. 1, 67-79
Jo. 1, 1-18
Mt. 10, 17-22

27 - SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Sal. 127
Col. 3, 12-21
Lc. 2, 41-52
Semana I 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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