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Palavra ...            
 

AÍ ESTÁ O VOSSO DEUS 
 

São muitos os que pensam que Deus é um estorvo à 
nossa Liberdade e à nossa realização e que, prescindindo d’E-
le, construiremos melhor a nossa vida e o nosso Mundo… 
 
Este modo de pensar anda ligado a certas “caricaturas” 
de Deus que nada têm a ver com a sua verdadeira Ima-
gem, aquela que se manifestou a nós em e por Cristo. 
Imagem que a Liturgia deste Domingo nos mostra com tanta 
beleza. 
 
Deus vem a nós não para oprimir mas para libertar; 
não para sobrecarregar mas para aliviar; não para con-
denar mas para salvar; não como rival ou Juiz mas como 

companheiro e amigo, atento aos nossos problemas e sofrimentos e soli-
dário com eles. Em Cristo e por Cristo Deus revela-se como uma Presença que 
é Luz e Orientação, Força interior e Estímulo, Conforto e Esperança, Perdão e 
Paz. 
 
É este Deus que o Advento nos anuncia e nos convida a descobrir, a aco-
lher e a testemunhar. E testemunhamo-Lo de facto quando tentamos repro-
duzir, na nossa vida, os sinais de Misericórdia que Jesus fez e ensinou a fazer. 
Ver e ouvir os outros de modo fraternal. Combater tudo o que degrada a 
vida Humana. Praticar os gestos fecundos da partilha e da reconciliação. Dar as 
mãos para restaurar a Esperança no meio dos que sofrem. Nisto conhece-
rão que somos seus discípulos… 
 

*** 
 

De novo, o Profeta Isaías vem ao nosso encontro com palavras de alento e espe-
rança, palavras dirigidas ao seu Povo em tempos de escuridão e angús-
tia. Deus sonha o Deserto vencer a aridez e cobrir-se de flores. Deus sonha 
o Homem libertar-se das suas opressões e entraves e erguer-se para uma 
vida nova onde cresce a alegria. Deus sonha a renovação da face da Terra 
sob o impulso invencível do Espírito de Deus, Espírito que, poderosamente se ma-
nifestou em Jesus Cristo, como nos diz hoje o Evangelho. Espírito de Verdade e 
de Justiça, Espírito de Misericórdia e de Paz 
 
É este o sonho de Deus que o Natal anuncia e quer, mais uma vez, acen-
der no coração da Humanidade, no coração de cada um de nós, para aí 
habitar e agir, como fermento de uma nova realidade. Um Mundo segun-
do os desígnios de Deus.   



Comunidade 
 

 

 

 

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo para as 
necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deve-
rão fazer até ao dia 30 de Dezembro, dado que no dia 1 de Janeiro as contas 
da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patriarcado, não podendo por isso, 
ser possível passar qualquer recibo, referente a 2016, depois dessa data. 

 
 
 
Realiza-se no Domingo dia 18 de Dezembro, após a missa das 
9h, o sorteio das rifas vendidas pela Pastoral da Saúde. 
 

Também nesse dia será o sorteio das rifas vendidas na nossa 
Venda de Natal. 
 

A todos os que contribuíram o nosso agradecimento. 



Informando 
 
1. Na homilia proferida na Celebração Eucarística do início do Sínodo Diocesano, a 
que aqui fazíamos referência breve no passado Domingo, intitulada “Há um Ad-
vento a perfazer agora”, o Senhor Patriarca começa a sua reflexão partindo das 
leituras próprias do dia, em volta do sentido verdadeiro e profundo do Advento e 
inserindo nele o sentido do próprio Sínodo. 
Somos alertados, no caso do Evangelho do dia por palavras de Jesus, para a reali-
dade das coisas e da nossa própria vida, a sua fragilidade e finitude, de que às 
vezes nos esquecemos e, em outros momentos, parecem desabar sobre nós em 
catadupa. Mas quando ouvimos esta palavra de alerta, respondemos “com um 
diálogo maximamente positivo: ‘Palavra da Salvação! Glória a Vós, Senhor’. Agra-
decemos o aviso, primeiro passo da cura.” 
Porque - tanto mais que – o aviso vem acompanhado sempre da garantia de uma 
Presença, da certeza de uma chegada renovada: “Vinde, Senhor Jesus”. 
“Como baptizados e confirmados no Espírito de Cristo, somos seu corpo e Adven-
to no mundo. […] Entre tantos medos e agoiros sobre o nosso grande ou pequeno 
mundo, vamos por diante no sentido da justiça e da paz, porque há, de facto, um 
Advento a perfazer agora. […] Aqui estamos, pois, em Advento retomado e acres-
centado. Na chegada de Cristo onde a vida acontece, onde a vida nos toca, onde o 
mundo dói.” 
E é nesta perspectiva que se insere o Sínodo Diocesano, “momento forte de um 
caminho que começámos em 2014 e que nos levará mais à frente, com reforço de 
ânimo e sentido.” Que nos conduz, na continuidade do Jubileu há pouco concluído 
e na linha dos anteriores programas diocesanos, a dar enfase particular à Miseri-
córdia, ou seja, a dar prioridade “aos últimos que hão-de ser primeiros.” 
O que também nos é lembrado, continua o Senhor Patriarca, pelo “primeiro Ad-
vento de Cristo. […] Não veio ao nosso encontro no centro do império de então, 
como seria em Roma; nem na sábia Atenas, nem sequer em Jerusalém. E nasceu 
num estábulo, sem lugar em casa, Levaram-no de seguida, refugiado, emigrante e 
exilado. Passou a maior parte da sua vida terrena em Nazaré da Galileia, lugar 
desconceituado pelos da capital. E foi no trono da cruz, o lugar dos últimos dos 
últimos, que nos começou a atrair a todos, como estamos hoje, como estaremos 
sempre. Começar pelas periferias, priorizar os últimos, para acolher, integrar, in-
cluir – este é indubitavelmente o critério de Deus. E assim há-de ser o nosso acti-
vando o seu Advento de agora.” 
O Advento é tempo de espera. Aquele Deus connosco, o Ungido do Senhor, veio 
habitar no meio de nós há mais de dois mil anos. Cabe-nos perpetuar e concreti-
zar de novo em cada dia esse acontecimento único. Para isso preparemos os nos-
sos corações, para que esse nascimento se torne visível no amor dos irmãos, 
“guiados pela Mãe da Misericórdia, na qual e pela qual tudo começou a acontecer, 
para que o amor de Deus incarnasse no mundo.”  
 
 
2. O Documento de Trabalho (versão 2, Novembro de 2016) a que também já aqui nos 
referimos, preparado para o Sínodo com base numa multidão de contributos de 
toda a Diocese, é demasiado longo e complexo para que tentemos aqui uma sínte-
se. Por certo voltaremos ao essencial dele quando o Senhor Patriarca der a sua 
palavra final de orientação. Apenas, talvez, referência a um fio condutor que do 
próprio Índice resulta. “Escutar o Mundo e olhar a Igreja; discernir com critérios 
evangélicos, tendo em vista a conversão pessoal e eclesial, de modo a não deixar 
tudo na mesma no ser e no agir; na dimensão sacerdotal: celebração da fé e vida 
espiritual; na dimensão profética: anúncio e testemunho do Evangelho; na dimen-
são real: serviço e cuidado do próximo; na comunhão para o serviço do mundo; 
na acção evangelizadora. 
Continuemos também em clima de Advento a rezar para que comunguemos neste 
espírito.  
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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  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Dezembro Terça Igreja 15.00 

Secretariado Permanente 13 Dezembro Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

13 Dezembro 
15 Dezembro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Terço Jovem (paroquial) 13 Dezembro Terça Igreja 21.30 

Jantar de Natal CJA e Conselho 
de Pais 

16 Dezembro Sexta Centro 20.00 

Festa de Natal do Colégio São 
Domingos 

17 Dezembro Sábado Centro 10.00 

LEITURAS                11 - DOMINGO III DO ADVENTO 

Is. 35, 1-6a. 10   /  Sal. 145  /  Tg. 5, 7-10   /  Mt. 11, 2-11  /  Semana III do Saltério 

 

18 - DOMINGO IV DO ADVENTO 

Is. 7, 10-14   /  Sal. 23  /  Rom. 1, 1-7   /  Mt. 1, 18-24  /  Semana IV do Saltério 

Sal. 24 

Sal. 33 

Sal. 84 

Sal. 29 

Sal. 66 

Sal. 71 

Mt. 21, 23-27 

Mt. 21, 28-32 

Lc. 7, 19-23 

Lc. 7, 24-30 

Jo. 5, 33-36 

Mt. 1, 1-17 

Num. 24, 2-7. 15-17a  

Sof. 3, 1-2. 9-13  

Is. 45, 6b-8. 18. 21b-25  

Is. 54, 1-10             

Is. 56, 1-3a. 6-8 

Gen. 49, 2. 8-10 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

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


