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Palavra ...            
AO ENCONTRO DA PALAVRA QUE VEM 

 
O tema que une as três leituras é a preparação da vinda 
do Senhor. É preciso preparar o caminho para o novo êxo-
do, guiado pelo próprio Senhor (Isaías); é preciso converter-
se, antes da vinda gloriosa do Senhor, no tempo de vida que 
Deus concede a cada um (2 Pedro); o Evangelho apresenta 
João, que, no deserto, prepara o caminho ao Messias com 
a sua própria vida, mediante a sua pregação e ministério. 
O Evangelho interpela o crente sobre o modo de acolher, 
na sua existência, o Senhor que vem. Antes de mais, pela 
escuta da Palavra de Deus contida na Escritura. O princípio 
do Evangelho situa-se no Antigo Testamento, e João é, acima 
de tudo, aquele que cumpre na sua carne e na sua vida a 

palavra profética. A Escritura conduz-nos a Cristo. Mas a Palavra de 
Deus conduz também a reconhecer os seus próprios pecados. Diante do 
Senhor que vem, reconhecemos que os nossos caminhos não são os seus e 
somos impelidos a converter-nos, a mudar de rota, a mudar a orientação 
da vida, para voltar para o Senhor. 
João, que precede Jesus e em cuja esteira Jesus se colocará, é figura repre-
sentativa do acompanhamento espiritual. Assim, este excerto, que repre-
senta o início do Evangelho, torna-se também memória dos primórdios da 
fé do cristão: memória do Batismo, da ação do Espírito, da escuta da 
Palavra, da mediação de paternidade espiritual de um homem. 
 

*** 
 
O Evangelho segundo Marcos começa no deserto. É no deserto que João 
grita e anuncia. No local marginal e descentrado, de solidão e de silên-
cio, de ascese e de retiro. De tal modo que cabe perguntar: a quem grita 
João? E porquê? Com que fim? Não é uma loucura tudo isto? E, no entanto, a 
sua voz encontra no deserto o espaço para se fazer ouvir e, precisamente 
ali, manifesta a sua força profética: longe dos centros de poder (político e 
religioso), a palavra recupera a sua limpidez e a sua genuinidade, a sua 
força e a sua autoridade, a sua capacidade de abrir caminhos e horizon-
tes, de dar sentido e esperança, ou seja, de ser profética. 
No deserto, a palavra pode purificar-se, libertar-se dos lugares-comuns e 
das frases feitas, dos conformismos e das acomodações. Ela mostra-se plena 
de sentido e atrai as pessoas, não incute medo, ainda que seja exigente; 
impele as pessoas a um êxodo, a um caminho no deserto ao encontro do 
Senhor.  



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 29 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 2017, depois dessa data. 



Informando 
 
Tempo de Advento. Iniciamos hoje a segunda semana. A primeira vinda: sabemos 
o que quer dizer a expressão - o Senhor Jesus encarnou no seio de Maria. Depois 
habitou entre os homens, “anunciou o Reino, com sinais e milagres”, ensinou-nos 
a tratar Deus por Pai e aos homens como irmãos, vendo, sobretudo nos mais frá-
geis, a sua própria imagem e presença, morreu e ressuscitou de entre os mortos 
para nossa Salvação e prometeu ficar connosco até ao fim dos tempos, até à sua 
vinda gloriosa.  
 

Mas, pensar neste primeiro Advento, conduz-nos directamente ao sim fundador 
de Maria. E talvez seja lícito considerar a longa espera que vai seguir-se, de uma 
jovem Virgem de Nazaré no diálogo com o seu Filho, como o primeiro Advento da 
história, enquanto tempo de preparação, vivido por esta primeira Igreja-Mãe, co-
mo o exemplo e o protótipo da vivência cristã do Advento.  
 

É certo que Cristo veio, vem e virá e a Igreja nos propõe este tempo de reflexão 
e conversão sabendo que já fomos resgatados. Mas não seria também esse o 
sentimento, talvez a intuição, daquela jovem Mãe-anunciada, a quem todas as 
gerações chamarão bem-aventurada? Que graças, que conhecimento não lhe te-
rão sido transmitidos? 
 

Bem sabemos que, perante o texto bíblico, não podemos perder-nos numa leitura 
literal ou “historicista”, porque se trata verdadeiramente de catequeses que, em 
nome ou sob autoridade invocada dos Apóstolos, as primeiras comunidades cris-
tãs quiseram deixar-nos. Mas também não podemos esvaziar de tal modo o con-
teúdo histórico que verdadeiramente quase nada restaria, como algures diz Jo-
seph Ratzinger. 
 

Que fez então esta jovem Mãe, certamente ainda surpreendida mas não temero-
sa, porque o seu Ser é inteira doação à vontade de Senhor? Comecemos pelo 
princípio. 
 

Maria recebe o anúncio do Anjo. Aquele que vai chegar é Santo, isto é, pertence 
totalmente a Deus, e será chamado Seu Filho. E responde com a aceitação mais 
profunda, na humildade, apesar de adquirir um título de glória: Eis a Serva do Se-
nhor! 
 

Segundo uma tradição oriental, o anjo interpela Maria primeiro junto ao poço. E 
depois entra em sua casa para lhe revelar mais profundamente o mistério. E 
acrescenta a notícia da gravidez de Isabel, já no sexto mês, em idade avançada, 
porque a Deus nada é impossível.  
 

Então à aceitação e disponibilidade Maria junta a fortaleza de ânimo e o espírito de 
serviço. Ela sabe que os caminhos de Deus são a estranheza dos homens. Mas é 
preciso levar o conforto da sua presença, partilhar as maravilhas de Deus com a 
sua parente, porventura encontrar também conforto junto dela.  
 

E dispõe-se - apressadamente, diz o texto do Evangelho; não sei se em mais al-
guma ocasião a expressão é usada, mesmo quando se temem acontecimentos 
dolorosos - a percorrer as estradas da Judeia para ir ao encontro de Isabel. 
 
Pode presumir-se que o encontro das duas mulheres retira Isabel da sua reclusão 
voluntária (Lc 1, 24-25). Depois da efusão maravilhosa da alegria que só o Espírito 
transmite, desaparecem todos os temores. 
 
Maria fica ainda três meses com a sua parente, acompanha-a porventura no mo-
mento do parto. E só depois regressa a sua casa.  
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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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 12 Dezembro Terça Centro 21.30 

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

13 Dezembro Quarta Igreja 15.00 

Pastoral da Saúde 14 Dezembro Quinta Centro 16.30 

Conselho da Família 15 Dezembro Sexta Centro 21.30 

LEITURAS               10 - DOMINGO II DO ADVENTO 

Is. 40, 1-5. 9-11   /  Sal. 84  /  2Pedro 3, 8-14  /  Mc. 1, 1-8  /  Semana II do Saltério 

 

17 - DOMINGO III DO ADVENTO 

Is. 61, 1-2a. 10-11   /  Sal. Lc. 1  /  1Tes. 5, 16-24  /  Jo. 1, 6-8. 19-28  /  Semana III do Saltério 

Sal. 84 

Sal. 95 

Sal. 102 

Sal. 144 

Sal. 1 

Sal. 79 

Lc. 5, 17-26 

Mt. 18, 12-14 

Mt. 11, 28-30 

Mt. 11, 11-15 

Mt. 11, 16-19 

Mt. 17, 10-13 

Is. 35, 1-10      
Is. 40, 1-11  

Is. 40, 25-31 

Is. 41, 13-20 

Is. 48, 17-19  

Sir. 48, 1-4. 9-11 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Acontece … 
 

17 de Dezembro - Encerramento da Venda de Natal 

                     Aniversário Natalício do Papa Francisco 
 

24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30 
 

31 de Dezembro - Missa de Fim de Ano, seguida de Réveillon, 

22h30 


