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- Jornadas Penitenciais
Procure  cada  um  encontrar o me-
lhor modo de se reconciliar.
Cascais | 19/Dez - 10h às 23h
Alcabideche
20/Dez - 17h às 22h
S. Domingos de Rana 
21/Dez - 15h às 21h
Abóboda | 21/Dez - 21h às 23h
Parede
22/Dez - 9h às 12h & 15h às 20h

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 4, das 10h45 às 
18h15, tempo  de  Adoração e Ora-
ção ao Santíssimo Sacramento.

- Celebrações Eucarísticas
De 17 de Dez. de 2017 a 13 de Jan. 
de  2018,  são  suprimidas as  cele-
brações eucarísticas na Capela de 
Nossa Senhora da luz do Livramen-
to. 

- Cartório Encerrado 
No período compreendido de 26 a 1 
de Janeiro, o cartório paroquial en-
contrar-se-á encerrado. Para a mar-
cação de intenções de missa deve-
rão dirigir-se à sacristia, meia hora 
antes da celebração eucarística. 
Para assuntos relacionados com fu-
nerais, devem ligar para o número: 
917427053.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às 
necessidades  da   Igreja.  Precisa-
mos que nos ajude, com a sua ofer-
ta, a dispor do necessário para o 
culto divino,  para o apostolado, pa-
ra o exercício da caridade e para a 
sustentação do clero.

Acontece...

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
814.85€ 803.99€ 944.01€ 744.83€ 978.05€ 834.52€ * 655.18€ 878.55€ 981.27€ 822.94€ 700.75€

Ofertório para Obras | Podemos Contar Consigo?       
NIB Santander Totta | 0018 0003 2237679 2020 89 | Total - 40.553,54€

* Ofertório para as vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande

2017

As fontes da alegria

À semelhança do que acontece na 
Quaresma, também no advento, um 
domingo é  particularmente consagra-
do à alegria. De facto, são insistentes 
nos textos  de  hoje os  convites à ale-
gria. Lembremos, a propósito, que não 
pode haver esperança autêntica que 
não  seja  alegre,  jubilosa  e testemu-
nhante.

Por outro lado, tempo aparentemente 
mais alegre que este do Natal não 
há!... São as iluminações nas lojas e 
ruas; são as músicas melodiosas da 
quadra natalícia; é o redemoinho 
apressado das  compras e ornamenta-
ções. Numa palavra: uma enorme agi-
tação, mas  a que pode faltar o essen-
cial para ser verdadeira alegria: as ra-
zões de esperança, que só nos podem 
vir do Menino do presépio!

Na verdade, não são as prendas, por 
mais numerosas  ou  valiosas  que se-
jam; não são  os cartões  de boas fes-
tas, por mais fantásticos que sejam;  
não são, tampouco, os encontros - ne-
cessariamente  fugazes -  dos  familia-
res, que podem preencher o vazio do 
presépio, que  a  nossa cultura consu-
mista em vão pretende preencher de 
mil e uma maneiras.
Todas estas esperanças são vazias ou 
vãs, porque  lhes falta a  força da ‘pre-
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sença’. De facto, como dizia Bento  
XVI, o nosso Advento é presença e 
espera. A certeza de que o Salvador já 
está no meio de  nós é condição indis-
pensável  para, no  meio do  pessimis-
mo e descrença provocados pela  pre-
sente   situação   mundial,  conseguir-
mos divisar o sol que se mantém para 
além das densas nuvens negras que 
toldam o nosso horizonte. Só  daqui 
pode resultar  uma  serenidade empe-
nhada em continuar a apressar a “vin-
da  gloriosa  de  Cristo,  nosso  Salva-
dor”, endireitando os caminhos da  
nossa  vida,  numa palavra,  deixando-
-nos guiar pelo Espírito do Senhor.

Por sua vez, o Evangelho de hoje 
confronta-nos com o comportamento 
‘estranho’ de João, o Batista: ele não 
alimenta ambiguidades – que até lhe 
eram favoráveis -; não esconde a 
verdade e apresenta-se na sua real 
condição de simples testemunha: “vim 
para dar testemunho da luz”, “impor-
ta que Ele cresça e que eu diminua”.

“No  meio  de vós  está quem vós des-
conheceis”. Não  se passará  o mesmo  
nos  nossos  dias, não  só  com os ou-
tros, mas connosco próprios, por mais 
cristãos que nos digamos e sintamos? 
Não estará também vazio o nosso pre-
sépio, até já tantas vezes substituído 

QUE BRILHA
PELA ESTRELAMOVIDOS

NO AMOR!

“Fazer da Palavra de Deus o Lugar onde nasce a Fé”
Diocese de Lisboa 17/18

24/Dez
9h Missa do Dia

11h30 Missa do Dia
18h30 Missa da Vígilia

24h Missa da Noite (Galo)

25/Dez
9h Missa da Aurora
11h30 Missa do Dia
18h30 Missa do Dia

III Domingo do Advento | Ano B |  6/ n. 12 | 17 a 23 Dez



Examinando a Minha Consciência…

 Advento 2017
“Movidos pela Estrela que brilha no amor”, 
procuramos sinalizar as seis semanas do 
nosso caminho do Advento à Epifania, dei-
xando uma marca característica, em cada 
um dos seis pares de pegadas que, sema-
na a semana, nos conduzem ao Presépio 
de Belém e de lá para a vida de cada dia. 
No Presépio, encontramos realizado, na 
perfeição, o ideal do “rosto jovem e belo 
da  Igreja, que brilha, quando  é missioná-
ria, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios 
e  rica  no  amor” (Papa  Francisco). Reto-
mando ou antecipando estes seis passos, 
façamos um breve exame de consciência 
e peçamos  ao Senhor a graça da conver-
são, para que a nossa vida lá em casa, na 
nossa comunidade e no nosso mundo, se-
ja marcada por estas seis características: 
fiel, acolhedora, livre, pobre de meios, rica 
no amor e, por consequência, missionária. 
Interroguemo-nos:

1. Sou fiel à  palavra  dada e  aos compro-
missos  assumidos? Sou fiel à oração diá-
ria, à Eucaristia dominical e às promessas 
do Batismo, do Crisma, do Matrimónio (ou 
da ordenação ou consagração religiosa)? 
Sou fiel na administração dos meus bens 
e dos bens que são de todos? 

2. Sou acolhedor/a? Tenho um coração 
aberto, com lugar “para mais um”, sempre 
pronto a receber quem precise do abrigo 
do meu coração, da minha casa, da minha 
família? Estou realmente disponível para 
deixar entrar na minha vida aqueles que 
mais precisam dos meus cuidados, da mi-
nha atenção, da minha ajuda e da minha 
companhia?

3. Sou livre em relação a tudo e a todos? 

Porquê ir à missa ao domingo? 
Não basta dizer que é um preceito, 
afirma o papa

Papa Francisco, audiência geral, 13/12/17
Trad.: SNPC

Ou sou  influenciável  pelas  modas e mo-
dos de pensar e de viver do momento? 
Sou livre ou deixo-me dominar pelos meus 
instintos e  pelos meus  caprichos? Sou li-
vre e corajoso/a no anúncio de Cristo e na 
vivência da minha fé ou deixo-me dominar 
pelo medo, pela vergonha, pela comodida-
de? Sou audaz na expressão pública da 
minha fé?

4. Sou pobre? Vivo de maneira sóbria e 
simples, sem luxos nem extravagâncias? 
Ou entrego-me a excessos no consumo de 
comidas, de  bebidas, de  roupas, de com-
bustíveis, de coisas desnecessárias? Sou 
capaz de renunciar ao que é meu e até de 
renunciar àquilo que me faz falta, para 
partilhar com generosidade e dar com ale-
gria a quem mais precisa? Estou atento/a 
aos pobres, de todo o tipo de pobrezas, so-
bretudo aos  que vivem  a meu lado? Inte-
resso-me pelas  dificuldades dos meus fa-
miliares, dos meus vizinhos, dos meus 
conterrâneos?

5. Sou rico/a no amor? Sou  capaz de ofe-
recer um tempo de escuta e atenção aos 
outros? Sou capaz de realizar um gesto de 
ternura e de proximidade àqueles que me 
rodeiam? O meu  amor  concreto  às  pes-
soas com quem me cruzo todos os dias é 
paciente, afável, prestável, benevolente, 
misericordioso? 

6. Sou missão na minha terra? Tenho 
consciência viva de que sou discípulo/a 
missionário/a de Cristo e estou neste mun-
do com a  missão de iluminar e abençoar, 
vivificar e levantar, curar e libertar? Dou 
testemunho feliz da beleza da fé e da ale-
gria do Evangelho, às pessoas da minha 
família, da minha empresa, do meu grupo 
de amigos? 

“Quando alguém dá um pequeno passo 
em direção a Jesus, descobre que Ele já 
aguardava de braços abertos a sua chega-
da. Este é o momento para dizer a Jesus 
Cristo: 

«Senhor, deixei-me enganar; de mil manei-
ras fugi do vosso amor. Mas aqui estou 
novamente para renovar a minha aliança 
convosco. Preciso de Vós. Resgatai-me de 
novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez 
nos vossos  braços redentores»” (Papa Fran-
cisco, Evangelii Gaudium, 3). 

A celebração dominical da Eucaristia está 
no centro da vida da Igreja (cf. Catecismo da 
Igreja Católica, nº 2177). Nós, cristãos, vamos 
à missa ao domingo  para encontrar o Se-
nhor ressuscitado, ou melhor, para nos 
deixar encontrar por Ele, ouvir a sua pala-
vra, alimentarmo-nos à sua mesa, e assim 
tornarmo-nos Igreja, ou seja, o seu Corpo 
místico vivo hoje no mundo.

Compreenderam-no, desde a primeira ho-
ra, os discípulos de Jesus, que celebraram 
o encontro eucarístico com o Senhor no 
dia da semana que os judeus chamavam 
«o primeiro da semana» e os romanos «dia 
do Sol», porque nesse Dia ressuscitou dos 
mortos e apareceu aos discípulos, falando 
com eles, comendo com eles, dando-lhes 
o Espírito Santo (…). Também a grande 
efusão do Espírito no Pentecostes ocorreu 
no domingo, o quinquagésimo dia após a 
ressurreição de Jesus. Por estas razões, o 
domingo é um  dia santo para nós, santifi-
cado pela  celebração eucarística, presen-
ça viva do Senhor  entre  nós e para nós. 
É a missa, portanto, que faz o domingo 
cristão! Que domingo é, para um cristão, 
aquele em que falta o encontro com o 
Senhor?
Há comunidades cristãs que, infelizmente, 
não podem desfrutar da missa todos os 
domingos; mesmo essas, no entanto, nes-
se dia santo, são chamadas a recolher-se 
em oração em nome  do Senhor,  escutan-
do a Palavra de Deus e mantendo vivo o 
desejo da Eucaristia.

Algumas sociedades secularizadas perde-
ram o sentido cristão do domingo ilumina-
do pela Eucaristia. (Uma verdadeiro peca-
do!) Nesses contextos, é necessário reavi-
var essa consciência, para recuperar o 
significado de festa - não perder o sentido 
da  celebração -, de alegria, de comunida-
de paroquial, de solidariedade, de repouso 
que restaura a alma  e o corpo. A Eucaris-
tia, domingo após domingo, é mestra de 
todos esses valores, para nós. É por isso 
que o Concílio Vaticano II quis reiterar que 
«o domingo é o dia da festa primordial que 

deve ser proposto e inculcado na piedade 
dos fiéis, para que também se torne dia de 
alegria e abstenção do trabalho».
A abstenção dominical do trabalho não 
existia nos  primeiros séculos: é uma con-
tribuição específica do cristianismo. Por 
tradição bíblica os judeus repousam ao 
sábado, enquanto na sociedade romana 
não estava previsto um dia semanal de 
abstenção do trabalho servil. Foi o sentido 
cristão de viver como filhos, e não como 
escravos, animado pela Eucaristia, a fazer 
do domingo - quase universalmente - o dia 
do repouso.

Sem Cristo estamos condenados a ser do-
minados pela fadiga do quotidiano, com 
as suas preocupações, e pelo medo do 
amanhã. O encontro  dominical com o Se-
nhor dá-nos força para viver hoje com con-
fiança e  coragem e para avançar com es-
perança. É  por isso que nós, cristãos, va-
mos encontrar, ao domingo, o Senhor na 
celebração eucarística.

A comunhão  eucarística  com  Jesus, res-
suscitado e vivo na eternidade, antecipa o 
domingo sem ocaso, quando não haverá 
mais fadiga, nem dor, nem luto, nem lágri-
mas, mas só a alegria de viver plenamente 
e para sempre com o Senhor. Também 
deste abençoado repouso nos fala a missa 
de domingo, ensinando-nos, no fluir da 
semana, a confiarmo-nos às mãos do Pai 
que está no céu.

O que podemos responder aos que dizem 
que não há necessidade de ir à missa, 
nem mesmo  aos domingos,  porque o im-
portante é viver bem e amar o próximo? É 
verdade que a qualidade da vida cristã é 
medida pela capacidade de amar, como 
disse Jesus: «Disto todos saberão que sois 
meus discípulos: se tiverdes amor uns pe-
los  outros»  (João 13, 35); mas  como  pode-
mos praticar o Evangelho sem tirar a ener-
gia necessária para o fazer, domingo após 
outro, na fonte inesgotável da Eucaristia?

Não vamos à missa para dar algo a Deus, 
mas para receber dele o que realmente 
precisamos. Recorda-o a oração da Igreja, 
que assim se dirige para Deus: «Tu não 
precisas do nosso louvor, mas por um dom 
do teu amor chamas-nos a dar-te graças; 
os nossos hinos de bênção não acrescem 
a tua grandeza, mas obtêm-nos a graça 

que nos salva» (Missal Romano, Prefácio comum 
IV).
Em  conclusão, porquê  ir à missa aos do-
mingos? Não basta responder que é um 
preceito da Igreja; isso ajuda a preservar o 
seu valor, mas por si só não chega. Nós, 
cristãos, precisamos  de participar da Mis-
sa dominical porque só com a graça de 
Jesus, com a sua presença viva em nós e 
entre nós, podemos pôr em prática o seu 
mandamento, e  assim sermos suas teste-
munhas credíveis.


