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Palavra ...
ACREDITAR NO INACREDITÁVEL

A Liturgia da Palavra deste Domingo apresenta a fidelidade
de Deus, que estabelece uma aliança com David, assegurando ao descendente real a estabilidade do reino, e que cumpre
essa promessa firmando uma aliança com Maria e constituindo-a mãe do Messias. Este é o designo sapiente de
Deus, o mistério há muito oculto, mas que é revelado em
Jesus Cristo. O conjunto das leituras convida a voltar agora o
olhar para a encarnação, evento em que desemboca a fidelidade de Deus à humanidade. As três leituras formam
uma dinâmica deste tipo: à promessa de Deus, que se volta para o homem e que instaura uma espera virada para o
futuro, segue-se a narrativa da receção pessoal da promessa, mediante a
qual a Palavra de Deus encontra um interlocutor humano que a acolhe e lhe
dá carne; por fim, temos a celebração da Palavra, a doxologia que canta o
cumprimento da promessa. Desenha-se assim um itinerário que é o próprio
caminho da Palavra de Deus até ao homem e do homem de novo até
Deus: promessa de Deus, realização histórica e pessoal do homem.
O texto evangélico apresenta o irromper da Palavra de Deus no quotidiano
da vida de gente simples: o quotidiano é o lugar teológico por excelência. O
lugar em que a promessa se realiza é o corpo, a história, o tempo, a relação
entre pessoas, a interioridade de um coração, a trama das vivências quotidianas da existência, e, neste impacto, a própria promessa se redesenha assumindo uma forma finalmente real, mas também imprevista. O cumprimento
da promessa é também ele novidade, é também ele revelação.
***
É repetida a Maria uma promessa de Deus, e cabe-lhe crer na promessa. Ou
melhor, acreditar no inacreditável: ela, virgem, terá um filho. Prometer é
fazer esperar, é dar um sentido e uma direção ao tempo, é suscitar uma espera. E é sempre empenhar-se a si próprio no futuro: o Deus da promessa é
o Deus fiel, que se empenha e se dá a si próprio, dá a sua presença. Assim, o
nascimento do Messias aparecerá como a fidelidade de Deus a fazer-se carne e pessoa.
A história da salvação é a história do impossível que Deus torna possível.

Comunidade

Realiza-se no próximo
Domingo,
dia 31 de Dezembro, após a missa
das 9h, o sorteio
das rifas vendidas
pela Pastoral da
Saúde.
Se ainda não comprou aproveite os últimos dias para o fazer.
Quem sabe se não terá sorte?
A todos os que contribuíram o
nosso agradecimento.

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo
para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos
de IRS, o deverão 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.

A venda de Natal deste ano rendeu 2.761,53€. A todos os que colaboraram, principalmente à equipa de voluntárias que durante o ano
prepararam esta venda, queremos agradecer pelo seu empenho e dedicação. Também a todos os que generosamente contribuíram para
atingirmos este valor o nosso muito obrigado.

Informando
1. Na “Palavra” desta mesma folha dominical do passado Domingo, foi-

nos recordada, de modo transparente e límpido, a personalidade, a valia,
diríamos hoje o perfil, de João Baptista. Com Maria, uma grande figura do
Advento. A consciência clara de uma missão: anunciar Aquele que havia
de vir, ficar depois na sombra e apontar para o Senhor da vida.
João, aquele menino, ainda por nascer, que estremeceu de alegria no
seio de Isabel, na frase feliz de Lucas (Lc 1, 44), à aproximação da Mãe
do seu Senhor. Não precisámos de chegar a estes nossos séculos de todas as
experiências e de todas as ciências, para descobrir o que as mães de todos os
tempos há muito sabiam, que os pequenos seres que trazem no seio reagem diferenciadamente às vozes e às músicas, ao carinho e ao desprezo. Aquele mesmo
de quem Cristo disse: “de entre os nascidos de mulher não há um maior
do que João, mas o menor no Reino de Deus é maior que ele.” (Lc 7, 28)
Não certamente o primeiro, nem o último, daqueles a quem mataram por
dizerem a verdade, verdades incómodas ou, apenas, para satisfazer um
capricho criminoso. E que, por isso, parece terem perdido a sua vida
quando de facto a ganharam.
2. E Maria vê aproximar-se a sua hora, neste tempo litúrgico que se en-

trecruza com o tempo cronológico para melhor preparar os nossos corações para o mistério. Encaminha-se para Belém, numa jornada difícil, para obedecer às ordens de César, no entretecer de fios do mistério deste
nascimento. Talvez, apesar da sua pobreza, tenha conseguido valer-se de um
burrinho, para se transportar, como alguma tradição regista ou cria, mais intensamente na fuga para o Egipto. É talvez ele que costumamos encontrar junto ao
presépio. Sempre às ordens dos homens porque não ao serviço do Deus Menino e
Sua Mãe? Tal como outro da sua espécie, o “jumentinho amarrado que ninguém
ainda montou”, solto apenas “porque o Senhor precisa dele” (Lc 19, 30,34), vai
servir a Jesus, quase no fim da sua vida terrena, para a entrada em Jerusalém.
Pobre montada para o Senhor a quem foi dado “o Nome que é sobre todo o nome” (Fl 2, 9).
Estamos a terminar o Advento e logo entramos no Natal. Sem esquecer

José, o varão forte que protegeu aquela Mãe e aquele Filho, preciosos para ele e para todos nós, há mais de dois mil anos e por todos os séculos,
e depois quando o tempo já não tenha significado, os nossos olhos compadecidos, enternecidos e cheios de esperança contemplam a que nos foi
dada como Mãe, a nova Eva, da nova criação Mãe de todos os crentes,
Mãe de todos os viventes.
“Como verdadeira ‘Filha de Sião’, Maria é a imagem da Igreja, a imagem
do homem de fé que só pode chegar à salvação e a si próprio pelo dom do
amor, pela graça.” E, por isso, é sempre a nossa salvação e nunca a mi-

nha salvação, porque em Jesus Cristo nos tornamos para todos.
“Maria não constitui uma contestação ou uma ameaça à exclusividade da
salvação em Cristo, antes remete para ela. Ela é a imagem da humanidade que é toda expectativa e que precisa mais do que nunca dessa imagem, porque corre o perigo de deixar de lado a expectativa para se entregar ao fazer que, nunca, por mais indispensável que seja, poderá preencher o vazio que ameaça o ser humano quando ele não encontra aquele
amor absoluto que lhe dá razão de ser, salvação e tudo o que é realmente
necessário à vida.” (Cit. Ratzinger, Joseph, Introd. ao Cristianismo, Principia, Lisboa,
Novembro 2005-2006)

UM SANTO NATAL PARA TODOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELES A QUEM SEJA MAIS DIFÍCIL, TÃO
DIFÍCIL QUE NEM IMAGINAMOS, MANTER A ESPERANÇA CRISTÃ.

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

Acontece …
24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30
31 de Dezembro - Missa de Fim de Ano, seguida de Réveillon,
22h30
LEITURAS

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

25
26
27
28
29
30

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

-

Is. 9, 1-6
Sal. 97
Act. 6, 8-10; 7, 54-59
1Jo. 1, 1-4
1Jo. 1, 5 — 2, 2
1Jo. 2, 3-11
1Jo. 2, 12-17

Hebr. 1, 1-6
Sal. 30
Sal. 96
Sal. 123
Sal. 95
Sal. 95

Jo. 1, 1-18
Mt. 10, 17-22
Jo. 20, 2-8
Mt. 2, 13-18
Lc. 2, 22-35
Lc. 2, 36-40

31 - SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Sir. 3, 3-7. 14-17a / Sal. 127 / Col. 3, 12-21 / Lc. 2, 22-40 / 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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30
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