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Travessia… para a solidariedade.

O Presépio, lugar de encontro para todos! 
Neste domingo da alegria, podíamos dizê-
-lo em modo festivo: “O Presépio, lugar da 
alegria para todos”, porque na verdade é 
para todos a Boa Nova que ressoa desde 
a  noite  de  Natal  (cf. Lc 2,10-11).  Talvez al-
guém conteste este otimismo irritante, pa-
ra dizer  que não há  Natal para todos, so-
bretudo para aqueles que são vítimas dos 
devastadores  cenários de  guerra, que vi-
vem  num  mundo cheio de conflitos labo-
rais e sociais, que têm histórias de vida 
que só conhecem a miséria, a fome, a per-
seguição, o sofrimento, a morte e o luto. 
Todavia, o  que  lemos do Natal nos Evan-
gelhos é um anúncio da alegria, cheia de 
luz e de paz para todos. É a alegria que os 
profetas  anunciavam a partir desta certe-
za: Deus está no meio de nós! Por isso, 
esta alegria não é um intervalo de ilusão, 
uma emoção da época. Neste sentido, 
São Paulo  exortava-nos  a  viver  esta ale-
gria, não como uma trégua natalícia, mas 
como «alegria no Senhor» (Fl 4,4), que não 
desaparecerá com a desmontagem do 
Presépio. É uma alegria para todos e para 
todo o sempre! 
Obviamente, esta alegria “não se vive da 
mesma maneira em todas as etapas e 
circunstâncias da vida, por vezes muito 
duras” (EG 6). “Há momentos difíceis, tem-
pos de cruz, mas nada pode destruir esta 
alegria sobrenatural” (GE 125) “que se 
adapta e transforma, que permanece sem-
pre, pelo menos como um feixe de luz que 
brota da certeza pessoal de sermos infini-
tamente amados” (cf. EG 6). Nos momentos 
obscuros, deixemos que esta alegria da fé 
comece a despertar, como uma secreta, 
mas firme confiança” (EG 6) no amor do Se-
nhor, que nos salva. Não é, por certo, a 
alegria do  divertimento, do prazer, da dis-
tração, máscara  do desespero, nem “a a-
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legria consumista e individualista, que 
atravanca  o  coração”  (GE 128), mas a ale-
gria sem cessar, que brota do encontro 
com o Senhor. 
Que  teremos  então de fazer, para conhe-
cer esta alegria? João Batista deixa-nos 
três pistas: a alegria do dom, a alegria do 
perdão e a alegria da mansidão. 
A alegria  do  dom: «Quem tiver duas túni-
cas reparta com quem não tem nenhuma 
e quem tiver mantimentos faça o mesmo” 
(Lc 3,11). Façamo-lo, dando mais do que o 
supérfluo, pois  dar do que sobra deixa in-
tacta a  nossa  vida.  Demos  mais, dêmo-
-nos mais e, sobretudo, dêmo-nos a nós 
mesmos, pois “há mais alegria em dar do 
que em receber» (At 20,35). E «Deus ama 
quem dá com alegria» (2 Cor 9,7). Ao contrá-
rio, «quem só pensa nas suas próprias ne-
cessidades,  condena-se a viver com pou-
ca alegria» (cf. AL 110). Felizes os pobres de 
coração! 
A alegria do perdão: “Não exijais nada 
além do que vos foi prescrito” (Lc 3,13). Isto 
pode significar não exigir tanto dos outros, 
como se os outros nos devessem sempre 
algo mais. Não percamos a oportunidade 
natalícia  de  oferecer e  de receber o per-
dão, de o receber de Deus para o dar por-
ventura a quem não merece, mas dele 
mais precisa! Felizes os misericordiosos! 
A alegria da mansidão: “Não pratiqueis 
violência  com ninguém” (Lc 3,14). Não dei-
xemos que o stress do Natal comercial nos 
torne  agressivos,  impacientes,  intoleran-
tes. “Quando olhamos para os limites e 
defeitos dos  outros, com ternura e mansi-
dão, sem nos sentirmos superiores, pode-
mos dar-lhes uma mão e evitamos gastar 
energias em lamentações inúteis” (GE 72)! 
Felizes os mansos, os que reagem com 
humilde mansidão, respondendo ao mal 
com o bem!

Missas
Celebrações
Eucarísticas
Igreja Paroquial

2ªf a Sáb |10h00; 18h30
Dom | 9h; 11h30; 18h30

inverno: 19h
Cap. do Livramento

Dom | 10h00
Cap. Saint Mary's

Dom | 10h15
Cap. Nª Srª da Paz

Sáb | 15h30

Dias úteis | 10h - 12h
15h30 - 18h30

Sáb | 17h00 - 18h30

Cartório

Adoração ao
Ss.Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira 
10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira

15h às 17h

"Mar Solidário"
2ª feira a 6ª feira

11h às 18h
Encerrado de 21 de Dez 

de 2018 a 7 de Jan. de 
2019

Confissões

Acontece...
- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 20, das 10h45 às 18h15, tempo de Adoração
e Oração ao Santíssimo Sacramento.

- Luz de Belém
17 de Dezembro, pelas 21h, irá decorrer a cerimónia de 
entrega da Luz de Belém, na Sé Patriarcal de Lisboa, onde a 
Luz da Paz de Belém será acolhida pelo senhor Dom Manuel 
Clemente, seguindo-se a partilha da Luz da Paz de Belém por 
todos os “missionários da Luz” de cada comunidade. No dia 
21 de Dezembro queremos distribuir esta Luz por toda a 
paróquia entre as 21h e as 22h na Igreja Paroquial. Quem, por 
alguma limitação, não tenha a possibilidade de estar na 
cerimónia de partilha na Igreja, poderá receber essa Luz em 
casa. Para isso, basta que se inscreva, no cartório paroquial, 
deixando a morada e o contacto. Participe para que o Natal 
tenha mais Luz!

- Cartório Encerrado 
No período compreendido entre 24 e 31 de Dez., o cartório 
paroquial encontrar-se-á encerrado. A igreja, neste mesmo 
período, abrirá as suas  portas meia  hora antes  das celebra-
ções eucarísticas. Para a marcação de intenções de missa 
deverão dirigir-se à sacristia meia hora antes da celebração 
eucarística. 

Jornadas 
Penitenciais

17 Dez, das 09h às 13h e das 17h às 21h, Cascais
18 Dez, das 08h às 14h e das 17h às 22h, Estoril
19 Dez, das 16h às 19h, Alcabideche; das 20 às 22h, Carcavelos
20 Dez, das 15h às 21h, São Domingos de Rana
21 Dez, das 15h às 21h, Parede



Fio condutor

P. Nuno Amador

À vida contemporânea não faltam eventos. 
São muitos e sucessivos. Às vezes são 
tantas as hipóteses que não nos é fácil es-
colher. Constantemente inundados por on-
das de dinâmicas, atividades curriculares 
e extracurriculares, Missas, missões, com-
promissos  familiares,  peregrinações,  pa-
lestras, conferências, retiros, noites de 
oração, celebrações, campos de férias, 
ações de voluntariado, trabalho, saídas 
com  amigos,  encontros, reuniões: chega-
mos ao fim  da  lista  já  cansados. Experi-
mentem repetir o trava-línguas conhecido: 
«sucessão  sucessiva de  sucessos suces-
sivos que se sucedem sucessivamente 
sem cessar». É esgotante… Só de dizer di-
minui o fôlego e aumenta o stress.
Nalguns momentos a pressão pode ser 
tanta e os convites tão insistentes que 
quase nos sentimos obrigados a estar em 
todo o lado e a corresponder a todas as 
solicitações. É claro que é bom dizer que 
sim, com a alegre generosidade de quem 
se entrega,  no sacrifício  de si,  mas tam-
bém é importante aprender, justamente, a 
dizer não. Somos humanos, finitos, cansa-
mo-nos, e não conseguimos estar em todo 
o lado ao  mesmo tempo. Temos que, legi-
timamente, escolher entre possibilidades, 
equilibrando a vida e dando, de facto, prio-
ridade ao essencial.
Fazer a  experiência de uma vida entulha-
da de eventos e atarefada até ao milésimo 
de segundo não é necessariamente gozar 
uma vida mais completa, mais cheia e 
mais feliz. Pode, aliás, ser exatamente o 
contrário: evasão e fuga da dureza que a 
realidade sempre oferece e que nos exige 
outra atitude  mais humilde, mais contem-
plativa e mais serena.
Para que a vida não se torne partida e 
fragmentada precisamos de um fio condu-
tor que nos oriente nas escolhas, que nos 
resgate das situações difíceis e problemá-
ticas em que nos encontramos. Sem um 
fio assim, a energia não circula, esgotamo-
-nos e esgotamos tudo em cada momento. 
É necessária alguma coisa que unifique a 

vida, que nos ligue e nos dê unidade inte-
rior, para não irmos de evento em evento 
com o risco de ficarmos atascados no 
mesmo  lugar.  Como  nas  antigas anima-
ções… em que o cenário vai passando, 
mas as personagens estão paradas.
Não há uma receita infalível, mas ficam 
algumas  indicações  de caminho para en-
frentar a dispersão e o desgaste ocupacio-
nal em que por vezes nos encontramos:
1. Começar pelo fim… 
É urgente recuperar a finalidade. Os meios 
são fundamentais e não são indiferentes 
nem  acidentais,  mas  o  que  verdadeira-
mente unifica a ação humana é o seu fim. 
Sem meta  não sabemos para onde corre-
mos, vamos à deriva, sem norte. Como se 
diz no mar, «para o barco sem rumo não 
há vento favorável». Mais do que fazermos 
muitas coisas é necessário sabermos para 
onde vamos. Ter um sentido, um objetivo, 
uma  motivação é um poderoso fio condu-
tor. Se repararmos, Jesus tem um fio que 
une toda a sua existência: fazer a vontade 
do Pai. Esse é o seu motor, o seu motivo 
ou, como Ele próprio diz, o seu alimento.
2. Pensar na vida…
Ter  ideias claras  é uma coisa muito práti-
ca. Fazemos muitas vezes resistência a 
este movimento. É de certa maneira mais 
fácil seguir com a vida sem ter que pensar 
muito sobre  ela, anestesiados. Vamos an-
dando, mas adormecidos. Sem dor, mas 
também  sem especial  alegria e entusias-
mo. E muitas  vezes  é a experiência do li-
mite e da fragilidade, nossa ou dos que 
amamos, que nos obriga a parar para pen-
sar o sentido mais profundo da vida. Era 
bom refletirmos mais e mais a sério. E não 
necessariamente sozinhos. O mais belo é 
que podemos pensar em conjunto para 
seguirmos também assim, sustentados (e 
não substituídos) pela força da amizade e 
da companhia  dos amigos com quem so-
nhamos a vida.
3. Não ter medo das pequenas (e grandes) 
escolhas…
Decidir é para hoje. Não adiar as decisões 
é aceitar sair da ‘paralisia decisional’ em 
que às vezes nos encontramos. Apesar da 
necessidade de ponderação a vida não 
pode ficar eternamente suspensa na hesi-
tação. O  exercício  contínuo  do  discerni-
mento não é compatível com a permanen-
te indecisão, com o medo de arriscar, com 
o persistente adiar dos pequenos passos 
que  precisamos  de  dar.  Pode ser impor-

tante estabelecer pequenas metas. Não 
precisamos de definir tudo de uma vez. As 
grandes, mas  sobretudo as pequenas de-
cisões de cada  dia, são o que verdadeira-
mente vai configurando o caminho da nos-
sa existência. Quem não decide não faz 
caminho e as  escolhas estáveis, bem fun-
dadas, autênticas e coerentes formam na 
nossa vida um verdadeiro itinerário.
4. Permanecer e comprometer-se…
Saltar de coisa em coisa sem nunca parar 
assemelha-nos às abelhas indecisas que 
pousam em todas as flores, mas sem se 
deterem o suficiente para colher o néctar 
com que se faz o mel. A vida precisa de 
maturação e isso implica permanência, 
tempo, aprendizagem,  espera  e esperan-
ça. Demasiada pressa pode trazer a expe-
riência amarga de quem só colhe frutos 
verdes. Colhemos em muitas árvores, mas 
nunca  deixamos que  os  frutos amadure-
çam. E permanecer é outra palavra para 
dizer compromisso, porque as resoluções 
que implicam compromissos para a vida 
são o sinal  da  verdadeira maturidade hu-
mana e espiritual. Precisamos de perder o 
medo do que tem a marca do definitivo e 
do que  nos  convoca  para um ‘para sem-
pre’ onde  a vida se empenha. Neste sen-
tido, a dimensão vocacional, nas suas 
buscas e decisões, é o princípio unificador 
de toda a vida.
5. Do micro-ondas ao lume brando (ou dos 
eventos aos processos)…
É verdade, como afirma o Relatório final 
do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, a 
Fé e o  Discernimento Vocacional, que pa-
ra muitas  pessoas os  eventos  significati-
vos em que participaram foram uma expe-
riência de  transfiguração,  na qual experi-
mentaram a beleza do rosto do Senhor e 
maturaram escolhas de vida importantes. 
Mas também  é verdade que os frutos me-
lhores destas experiências se recolhem na 
vida quotidiana. Os eventos são bons, mas 
não chegam, precisam de ‘fazer parte de 
um processo virtuoso mais amplo’. Como 
seria importante passar de uma vida e de 
uma pastoral  de eventos  para uma pasto-
ral de processos, com verdadeira continui-
dade. No fundo passar do micro-ondas ao 
lume brando. Demora mais tempo é certo, 
mas certamente o sabor será diferente pa-
ra melhor.
Vem aí o Natal cheio de eventos familiares, 
eclesiais, profissionais… mas talvez fosse 
bom procurarmos uma Estrela que nos in-

Pouco mais de uma semana e um dia, pa-
ra percorrer  os caminhos do dom, do per-
dão e da mansidão, com que faremos do 
nosso coração o tal Presépio, lugar da ale-
gria para todos! 

dique Belém, lugar do espanto, da vida e 
da paz e que nos desafie a, decididamen-
te, nos pormos, em conjunto, a caminho.


