
  

palavra … 
Entramos hoje, Domingo, na quarta e última semana deste tempo do Advento. 
 

No primeiro Domingo, fomos convidados a vigiar e orar, na grande expectativa da 
vinda do Senhor. Deus é Amor e livremente se manifesta e vem ao encontro do seu 
Povo. No segundo Domingo, a oração de S. Paulo em favor dos Filipenses para que 
neles a Caridade cresça em ciência e discernimento por forma a que se tornem justos e 
irrepreensíveis, junta-se ao apelo de João, filho de Zacarias, pregando um Baptismo 
de penitência. No terceiro Domingo, enquanto brota a alegria própria de quem sabe 
que o Senhor já veio e que se aproxima a solenidade do Seu nascimento, como se não 
fosse mais possível a ansiedade da expectativa, perguntamo-nos, com as multidões 
que rodeavam o Baptista: -“O que havemos de fazer?” E a resposta é, como sempre, 
um apelo à Justiça e à Caridade, praticadas como anúncio da Boa Nova que se apro-
xima. 
 
Neste IV Domingo, continua a prenunciar-se a vinda do Senhor. Nascido de 
Mulher, em Belém-Éfrata, da terra e da linhagem de David, como há muito se dese-
java. Aquele que pode dizer “Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade” e assim 
responder definitivamente àquela pergunta ansiosa das multidões.  
 
Por isso, bem aventurada é aquela que “acreditou no cumprimento de tudo o que lhe 
foi dito da parte do Senhor”, “Bendita entre as mulheres” porque “Bendito é o fruto 
do Seu ventre”. Como diz Isabel, cheia do Espírito Santo, “Donde me é dado que 
venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?”  
 
É, pois, sempre a Esperança que perpassa e emerge em toda esta fase do ciclo litúrgi-
co cristão, porque sabemos que foi dita a Palavra definitiva e unificadora: Jesus 
Cristo, o Senhor que veio, que está connosco e que virá. 
 
Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Senhora do Advento, nos ensine a vivê-lo plena-
mente, vivendo plenamente a nossa conversão de cada dia, encontrando o caminho 
para fazer a vontade do Senhor.  

 NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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comunidade … 
 

Quando falar da Verdade? 
Há dias, um jornal diário trazia, como tema abordado na sua revista, uma 
questão, pelos vistos muito pertinente e relevante, no contexto em que a 
colocava: Devemos mentir aos nossos filhos sobre o Pai Natal? Em que ida-
de se deve dizer-lhes a verdade? No editorial da revista, relativiza-se a ques-
tão, considerada talvez “um bocado fútil”, opunha-se esta “mentira” dos 
adultos ao “sopro de magia” a preservar, considerava-se , bem, o Pai Natal 
“figura de importação no ‘presépio’ português”, que “Desterrou o Menino 
Jesus para o fundo das palhinhas, pelo menos (sublinhado nosso) enquanto 
distribuidor de presentes ...”. Uma curta chamada à primeira página do jor-
nal referia-se, mesmo, ao Pai Natal como “...a figura principal desta qua-
dra.” 
Não vamos cair na discussão daquelas “importantíssimas” questões pedagó-
gicas, talvez apenas “confusões pedagógicas”, capazes de eliminar o exercí-
cio da fantasia e o seu saboroso e criativo jogo em volta de velhas e experi-
mentadas tradições, importadas ou não, para logo a seguir servir, prontinho a 
comer, qualquer harry potter mais recente. As crianças, como bem diz o 
mesmo editorial, são bem capazes de acreditar numas e noutras. (Será que 
“acreditam”? Ou “jogam”?). Nem vamos criticar (condenar) estes mensagei-
ros que não são os “culpados” dos factos que relatam. 
O que nos interessa é uma questão bem outra: Em que medida nós cristãos 
teremos contribuído e continuaremos a contribuir para esta apropriação e 
confusão dos fundamentos verdadeiros do Natal? 
É certo, como alguém dizia recentemente, que enquanto o apelo, para além 
de todas as tentações consumistas, for a valores como a amizade, a solidarie-
dade, o espírito de família, Jesus certamente se sentirá muito bem, nesse 
Natal. 
É também certo que Deus vai escrevendo a Sua história e toda a confusão 
em volta de figuras e símbolos exteriores pode contribuir para uma purifica-
ção e aproximação ao Mistério da Encarnação do Verbo.  
Mas não será que também nós, em Igreja, nos apressamos a antecipar o 
Natal, “queimando” o tempo riquíssimo de preparação para esse Mistério, 
como se não tivéssemos tempo para o celebrar? E que também nós, cristãos, 
nos deixamos levar na onda folclorista? 
E já agora, vamos reformular e aplicar a um objecto realmente importante a 
pergunta da revista: “Será que sabemos “a idade certa” para falar aos nossos 
filhos da Verdade de Jesus Cristo?”. E que a resposta correcta é “Sempre” ?  

 



 
Do Céu desce a Paz, brilha uma nova Luz. Nasceu um Meni-
no, é-nos dado como um filho: Jesus, o Salvador. Deus fez-se 
homem, fez-se um de nós. Em Jesus revelou-se o amor e a 
bondade de Deus que quer salvar toda a humanidade. Que a 
Paz e o Amor de Deus inunde os nossos corações. A Luz de 
Deus Menino brilhe e ilumine as nossas vidas, as nossas famí-
lias, os nossos grupos, os nossos movimentos, as nossas comu-
nidades e nos ajude a viver na paz, no diálogo, na alegria, na 
unidade e no amor em cada dia do novo ano de 2010. 
Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde e muitas felicida-
des para todos. 
 

 
O vosso Pároco, 

 
Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP 

 
 

NATAL 
 

Horários: 
 

Dia 24: Missa às 16h30 
 

Missa do Galo: 23h30 
 

         Dia de Natal: 9h, 10h, 11h, 
 12h30 e 19h 

 
Almoço com os paroquianos sós.  

Inscreva-se na Recepção 



 

LEITURAS              20 -  IV DOMINGO DO ADVENTO 
Miq. 5, 1-4a          Sal. 79            Hebr. 10, 5-10           Lc. 1, 39-45         Advento IV do Saltério 

21 - 2ª Feira - Cânt. 2, 8-14           Sal. 32                Lc. 1, 39-45             
22 - 3ª Feira - 1Sam. 1, 24-28        Sal. 1Sam 2        Lc. 1, 46-56             
23 - 4ª Feira - Mal. 3, 1-24            Sal. 24                Lc. 1, 57-66        
24 - 5ª Feira - 2Sam. 7, 1-14a        Sal. 88                Lc. 1, 67-79     
Missa do Galo -  Is. 9, 1-6             Sal. 95                Tito 2, 11-14           Lc. 2, 1-14                  
25 - 6ª Feira - Is. 52, 7-10              Sal. 97                Hebr. 1, 1-6             Jo. 1, 1-18                   
26 - Sábado -  Act. 6, 8-59            Sal. 30                 Mt. 10, 17-22               Sto. Estêvão      

28 -  DOMINGO DENTRO DA OITAVA DO NATAL 
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

Sir. 3, 3-17a          Sal. 127             Col. 3, 12-21            Lc. 2, 41-52          Semana I do Saltério 

Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 
Natal nas Ruas e visita aos 
doentes 19 Dezembro Sábado Paróquia 15.00 

Fim-de-Semana musical com 
música ao vivo e karaoke 19 Dezembro Sábado Centro 21.30 

Festa de Natal - Catequese 
e Convívio de Catequistas 20 Dezembro Domingo Centro 15.00 

MISSA DO GALO 24 Dezembro Quinta Igreja 23.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Acontece …       
 

25 de Dezembro - Almoço de Natal dos Paroquianos sós 
Se está só neste Natal, almoce connosco. Inscreva-se na 
recepção 


