
 

 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Palavra ...            
TESTEMUNHAS DA ALEGRIA 

 
A primeira e a segunda leituras sublinham sobretudo 
o tema da alegria, típico do III Domingo do Advento 
(o Domingo Gaudete). O texto do Evangelho centra-se 
no testemunho que João Batista deu de Jesus, teste-
munho que a continuação do quarto Evangelho dirá 
que se deu na alegria, ainda que ao preço de diminuir o 
próprio João. 
De acordo com o quarto Evangelho, João é a testemu-
nha do Cordeiro, aquele que reconhece Jesus como 
enviado do Pai, sobre quem repousa o Espírito.  
A testemunha é a pessoa mudada por aquilo que viu, 

pelo encontro que teve. Longe de qualquer exibicionismo ou protago-
nismo ou enfatuação de si, a testemunha dá testemunho de um ou-
tro e conduz quem a vê ou escuta, não para si, mas à adesão daquele de 
quem dá testemunho. O verdadeiro testemunho é acompanhado de 
um justo, realista e humilde conhecimento de si. A pergunta “Quem 
és tu?” (v. 19), que retorna a João, ressoa igualmente em cada leitor do 
Evangelho e pede a cada um que se conheça à luz de Cristo. 
Ligado ao tema do testemunho está o da identidade. O cristão não é o 
Cristo; A Igreja não é o Cristo. Só Cristo pode afirmar com absoluta ver-
dade “Eu sou”, eco do nome divino na Escritura (cf. Ex 3,14). A identi-
dade cristã é relacional e relativa a Cristo. Ela consiste numa huma-
nidade precisa, que se alcança em Cristo, portanto, à luz da fé. A 
simplicidade do Batismo abre ao cristão a sua plena identidade, que é 
também um programa de vida até à morte. 
 

*** 
 
Na proximidade do nascimento de Jesus, o povo cristão é convidado a 
viver com uma alegria intensa, porque o Senhor está a chegar. Esta 
alegria é um dom do Espírito que vem, não das festas natalícias nem 
das trocas de presentes, nem das luzes e cantares que enchem as ruas. 
Esta alegria está na certeza de que Jesus, ao vir à História dos ho-
mens, deu aos homens uma história nova, a da ternura de Deus, 
que “amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu próprio Filho” (Jo 
3,16).  



Comunidade 
 

 

Os bens que são mais necessários são: 
 
Massas, Arroz, Açúcar,  
Enlatados, leite, Cereais 
Papas, bolachas, chocolate/café para o leite, sumos 
Óleo, Azeite, farinha 
 
Em nome do grupo Jovens In Veritas, 
Os nossos melhores cumprimentos. 

Iniciou-se esta sema-
na mais uma edição 
da campanha “Atreve
-te a Ajudar”, que irá 
decorrer na Paróquia 
São Domingos de 
Benfica, até ao dia 24 
de dezembro. 
 
Esta campanha con-
siste, numa recolha 
de bens alimentares 
(não perecíveis) e de 
higiene pessoal, com 
objetivo de contri-
buirmos para as famí-
lias carenciadas da 
nossa comunidade. 
A entrega dos bens é 
feita na paróquia, nas 
caixas de madeira 
que se encontram no 
cimo das escadas, 
mesmo na entrada do 
centro paroquial, do 
lado de fora. 
 
 



Informando 
1. Queremos todos, por certo, uma Igreja cada vez mais aberta ao mun-
do, onde todos tenham lugar e se façam ouvir.  
Mas não cairemos demasiado depressa na controvérsia teológica, quando 
o povo cristão tira da simplicidade da sua fé tesouros a que basta a razão 
teológica que o anjo pôs a fundamentar a gravidez de Isabel em idade 
avançada e que, no contexto, não custa aplicar à gravidez virginal de Ma-
ria: “Porque a Deus nada é impossível”? 
E não serão, às vezes, alguns dos que mais lutam, com palavras e actos, 
por uma Igreja mais participada, mais aberta a todos, mais democrática, 
se é lícita a expressão, que mais depressa se confinam a uma racionalida-
de teológica estrita? 
2. Maria regressa, pois, a sua casa, como dizíamos no Domingo passado. 
Está-lhe confiada a salvação do Mundo, neste pequeno ser completamen-
te dependente – Deus que se nos entrega em situação de fragilidade. Não 
é merecimento nosso. É dom, só explicável pelo amor infinito de Deus. 
Mas o que parece evidente sobre a origem de Jesus, continua a ser um 
mistério. Quer a anunciação a Maria, quer a concepção de Jesus, são-nos 
descritas, nas chamadas narrações da infância, em Mateus e sobretudo 
em Lucas, com palavras que nos remetem para o Antigo Testamento. (Cf. 
Introdução ao Cristianismo, Joseph Ratzinger, Principia, 2006, tal como as citações seguin-

tes) E prossegue:  
“Assim, o que deverá acontecer em Maria será uma nova criação: o Deus 
que chamou o ser do nada, estabelece no meio da humanidade, um reco-
meço; a sua Palavra faz-Se carne.  […] Descrita […] como o novo Israel e 
a verdadeira ‘Filha de Sião’, Maria aparece agora como o Templo sobre o 
qual desce a nuvem pela qual Deus entra no meio da história. 
O facto de Jesus ter nascido da Virgem, que é descrita dessa maneira pe-
los Evangelhos, sempre incomodou os iluministas de toda a espécie. Fa-
lam da necessidade de relativizar as fontes para minimizar o testemunho 
do Novo Testamento e as referências que fazem ao pensamento a-
histórico dos antigos, servem de pretexto para dar às palavras um senti-
do meramente  simbólico;” 
Na verdade, “O nascimento a partir da Virgem […] é, antes de tudo, e 
depois de tudo, teologia da graça, mensagem sobre a maneira como a 
graça chega até nós: na simplicidade do acolhimento, como dom incoercí-
vel do amor que  salva o mundo.” 
Disponibilidade lúcida para acolher a vontade do Senhor, fortaleza de âni-
mo para prosseguir no caminho traçado, louvor pelas maravilhas que 
Deus faz connosco todos os dias, amor e serviço ao próximo, a exemplo 
de um Deus que se dispôs  a assumir totalmente a nossa condição até à 
morte e morte de cruz - eis um esboço imperfeito da riqueza, cheia de 
cambiantes, deste acontecimento e deste percurso que nos permitimos 
chamar o primeiro Advento (espera, expectativa) da história, vivido so-
bretudo por Maria e José., 
Nada que não tenhamos de pedir à Igreja de hoje - quer dizer, a todos e 
cada um de nós. Na exemplaridade da relação entre nós, na procura dos 
que mais precisam, no atendimento dos que nos procuram. É também Je-
sus que bate à nossa porta. Mas é às vezes tão difícil vigiar! Ajudemo-nos 
mutuamente, começando por ouvir-nos. Não será às vezes o nosso orgulho 
que nos faz considerar “loucas” as palavras dos outros? Saberemos nós 
assim tanto sózinhos? Temos ainda tempo de Advento para responder.  
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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 

Fraternidade Leiga S. Domingos 3 Janeiro Quarta Centro 17.00 

Oração de Taizé 6 Janeiro Sábado Centro 18.30 

Concerto de Reis 7 Janeiro Domingos Igreja 16.00 

LEITURAS               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 

 

24 - DOMINGO IV DO ADVENTO 

2Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16   /  Sal. 88  /  Rom. 16, 25-27  /  Lc. 1, 26-38  /  Semana IV do Saltério 

Sal. 71 

Sal. 70 

Sal. 23 

Sal. 32 

Sal. 1Sam. 2 

Sal. 24 

Mt. 1, 18-25 

Lc. 1, 5-25 

Lc. 1, 26-38 

Lc. 1, 39-45 

Lc. 1, 46-56 

Lc. 1, 57-66 

Jer. 23, 5-8      
Jz. 13, 2-7. 24-25a  

Is. 7, 10-14 

Cânt. 2, 8-14 

1Sam. 1, 24-28  

Mal. 3, 1-4. 23-24 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

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 


