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Advento: “DEUS À VISTA”

1. Quase  me apetecia dizer: Tende cuida-
do: Não aconteça que o vosso Natal se 
torne pesado! Na verdade, toda a leveza 
do Natal pode tornar-se um peso insusten-
tável. O sonho de um Natal feliz arrisca-se 
a tornar-se um pesadelo, se a intemperan-
ça do consumo, a embriaguez das ilusões 
e a obsessão pelas prendas destronarem 
do nosso coração as figuras do Presépio! 
As prateleiras  cheias  de  coisas enchem-
-nos os olhos até acima, mas atravancam 
por  completo o coração, sem espaços va-
zios onde o Presépio nos possa habitar. 
Outras vezes nem sabemos como acomo-
dar ou contentar aqueles que vamos rece-
ber em nossa casa. As próprias melodias 
de Natal podem embriagar-nos na ilusão 
ou  esquecimento dos problemas e angús-
tias, abafando os gritos do coração. Por 
isso, há quem diga que este tempo, de 
muitas ceias, deslocações e visitas à terra 
e à família, é desgastante. Tende cuidado: 
que o Natal não se torne um peso pesado 
nos vossos corações!
2. Todavia,  eu creio que os sonhos, as lu-
zes, as prendas, as visitas, as ceias e as 
melodias de Natal  mostram quanto a nos-
sa alma se quer leve, em elevação para 
Deus (Sl 24/25,1), apesar do peso das preo-
cupações que não nos ajuda a voar nessa 
direção. De  algum modo, trazemos “o de-
sejo daquilo que é leve, no coração que 
pesa” (Antonia Pozzi). E, por isso, importa, 
neste Advento, que retornemos à leveza 
do Natal, à sua simplicidade e sobriedade, 
sem nos deixarmos enredar na teia dos 
nossos afazeres, para que o Presépio se 
torne um lugar de encontro para todos!
3. São só  3 semanas e um  dia, para pre-
parar o Natal do Senhor. Deixo-vos três 
sugestões,  muito  simples, para  ajudar a 

Sacerdos Fiducia

perder “o peso” do Natal.
3.1. Constrói em família o teu Presépio e 
faz dele  um lugar  de encontro. Encontre-
mos tempo  para construir e habitar o Pre-
sépio, para nos deixarmos acarinhar, aca-
riciar, comover e converter pela simplicida-
de e mansidão de todas as suas figuras. 
Perguntemo-nos seriamente: quanto 
tempo paramos diante do Presépio? Por 
ali fica o Presépio, alocado em algum can-
to da casa, mas sem encanto ou recanto 
no  coração, como  algo meramente deco-
rativo, uma espécie de pano de fundo da 
cena virtual do Natal. Que é feito então do 
teu Presépio, como lugar de encontro? Do 
encontro entre ti e o Senhor, em oração; 
do encontro com o mistério do Natal do 
Senhor, que  vem ao teu  encontro; do en-
contro com as pessoas lá de casa, em 
família, à volta de Jesus, o Rei da Festa. 
Façamos  do Presépio um lugar de encon-
tro para  todos!  Esta  semana,  não deixe-
mos de “vigiar e orar”, em família, diante 
ou dentro do Presépio.
3.2. Dispõe-te a ouvires contar a história 
de  um Natal, na vida  de uma pessoa. Te-
nhamos uma conversa demorada com 
alguém, a quem não é costume darmos 
especial atenção, dentro ou fora de nossa 
casa. Deixemos a pessoa contar a sua his-
tória e as histórias dos seus Natais e até 
dos Natais que já não vive. Podem não ser 
“contos exemplares” os que vamos ouvir. 
Mas veremos que “mesmo quando a vida 
de alguém tiver sido um desastre, mesmo 
que o vejamos destruído pelos vícios ou 
dependências, Deus está presente na sua 
vida” (GE 42).
3.3. Realiza um gesto de presença, visita, 
proximidade e encontro com uma determi-
nada  pessoa, que  precise da tua compa-
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Acontece...
- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 6, das 10h45 às 18h15, tempo de Adoração
e Oração ao Santíssimo Sacramento.

- Solenidade da Imaculada Conceição
No próximo sábado, 8 de Dezembro, sendo dia Santo de 
guarda, Solenidade da Imaculada Conceição, teremos Euca-
ristia (missa) nos seguintes  horários: 9h e 11h30. As celebra-
ções da tarde de Sexta-feira e sábado, dias 7 e 8, serão 
vespertinas respectivamente da Solenidade da Imaculada 
Conceição e do II Domingo do Advento. 
No dia 8, sábado, às 11h30, teremos a Bênção das grávidas e 
Bênção das mães depois do parto, com os bebés ainda por 
batizar. Inscrições no Cartório Paroquial. Nesta mesma 
celebração, faremos o rito de admissão dos catecúmenos e 
entrega dos evangelhos. 

- Bar da  Paróquia
O serviço de  bar da paróquia funciona todos os Domingos e  
dias Santos de  Guarda, no  hall do Centro paroquial, das 09h 
às 13h. Nele encontrará variedade de doces e salgados. Pode 
também fazer, previamente, a sua encomenda.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de  prover às necessidades da Igreja. Pre-
cisamos que nos  ajude, com a sua oferta, a dispor do neces-
sário para o culto divino, para o apostolado, para o exercício 
da caridade e para a sustentação do clero.

Oração 
(ao acender a 1.ª vela do Advento)

Senhor, Tu vens ao nosso encontro
e nós acendemos esta primeira vela, 

como uma lâmpada que brilha em lugar escuro,
para manter vigilantes os nossos corações,

enquanto aguardamos a Tua vinda.

Que os nossos corações não se tornem pesados.
Que os nossos olhos não se deixem encandear
pelas luzes artificiais do Natal que se avizinha.

Ilumina, Senhor, os nossos corações,
para contemplarmos no Presépio

o milagre da luz no meio das nossas trevas, 
da força de Deus na nossa fragilidade, 

da grandeza divina na nossa pequenez humana. Ámen. 



Presépio, Lugar de Encontro para 
Todos

1.º Domingo do Advento
A caminhada paroquial, que nos guiará, 
do início do Advento à Festa do Batismo 
do Senhor, tem  como símbolo o tradicio-
nal Presépio, que se apresenta como um 
lugar convidativo, de entrada livre para 
todos. O tradicional Presépio é assim o 
ponto de encontro para todos, um lugar 
de encontro entre todos e por todos os 
meios possíveis. Por isso, propomos que 
se faça um Presépio familiar, em casa, na 
pequenina  Igreja, à semelhança do Pre-
sépio comunitário, que construiremos na 
Igreja, logo  na  primeira  semana do Ad-
vento. Mas porque o Presépio e a árvore 
de Natal comovem o coração de todos, 
até mesmo daqueles que não creem, 
propomos que se faça um Presépio em 
lugar público, convocando e envolvendo 
as  forças  vivas locais,  para a sua cons-
trução e  dinamização. Esta ideia de pro-
por  também um Presépio numa rua, nu-
ma  encruzilhada,  numa praça, permitir-
-nos-á “criar comunidades missionárias 
que não passem a vida a repetir indefini-
damente o que sempre se fez, mas a «fa-
zer» evangelicamente o que há que fazer 
neste nosso tempo. E, hoje, temos de ser 
uma Igreja «fora de portas», uma «Igreja 
na rua». Particularmente as Paróquias”. 
(Dom Manuel Linda)

O Sínodo e a pastoral da juventude
P. Gonçalo Portocarrero de Almada

A propósito do sínodo sobre a juventude, 
muito se falou sobre a necessidade da 
Igreja adaptar o seu discurso aos jovens, 
sob pena de perder para a fé as novas ge-
rações. São insistentes os apelos para que 
a Igreja seja menos exigente e mais de 
acordo com o  que os jovens pensam e fa-
zem. Diz-se que só assim a juventude se 
poderá sentir protagonista da missão ecle-
sial, que tanta necessidade tem do seu vi-
gor e entusiasmo.
Alguns, mais ousados, como os chamados 
bispos e padres gay friendly, até advogam 
uma maior abertura em relação a certos 
comportamentos muito comuns entre a 
gente jovem, mas que não encaixam no 
rígido espartilho da moral católica. Por 
exemplo, a Igreja continua a insistir em 
que o  casamento  só  é válido  entre  pes-
soas de diferente sexo, que há-de ser 
sempre para toda a vida, que tem que 
estar obrigatoriamente aberto à geração, e 
que não podem ser permitidas, à margem 
do   matrimónio,  quaisquer   relações  se-
xuais. Claro que, ante uma moralidade tão 
anacrónica, os jovens não se conseguem 
rever nos princípios, nem na prática da 
Igreja  católica. Portanto, dizem estes pas-
toralistas, como não se consegue que os 
jovens pensem e atuem de acordo com os 
princípios da fé cristã, mude-se o paradig-
ma  da doutrina e da moralidade católica, 
para assim atrair a juventude.
Na lógica desta intenção, certamente 
bem-intencionada – não foi Paulo quem 

disse que fazia tudo, para ganhar alguns 
para  Cristo?! – há um  preconceito  recor-
rente: o de que a Igreja se deve adaptar ao 
mundo. Um catolicismo mais moderno, 
mais de acordo com o que é politicamente 
correto,  mais  segundo a opinião veicula-
da pelos meios de comunicação social, 
seria – dizem – mais consensual, mais 
atrativo e,  portanto,  teria necessariamen-
te mais adeptos.
Ora, a bem dizer, é o contrário que deve 
acontecer, porque uma Igreja mundana de 
nada serviria: seria apenas mais uma enti-
dade relativista, de que os jovens seriam 
as principais  vítimas.  É sabido  que o Es-
tado deixou de educar na verdade e, por 
isso, as escolas estatais limitam-se a 
transmitir conhecimentos técnicos, mas 
de forma  amoral, sem  qualquer intuito de 
formar homens e mulheres de caráter. 
Também é verdade que muitas famílias 
igualmente  desistiram de qualquer propó-
sito ético, ou  religioso, em  relação à edu-
cação dos  filhos. Portanto,  só a Igreja po-
de fazer a diferença, pela via da formação 
integral dos jovens cristãos.
A Igreja não tem de ser fiel ao mundo, mas 
a Cristo. Os jovens não pedem à Igreja 
modernidade, mas autenticidade. Não es-
peram um discurso facilitador, mas uma 
proposta interpeladora, pela qual valha a 
pena dar a vida. Não querem uma Igreja 
acomodada ao mundo, mas empenhada 
na renovação das gentes e das mentalida-
des e, por isso, redentora. É-se jovem 
quando se  sonha mudar o mundo e está-
-se disposto a dar a vida por esse ideal!
Mas, se a  Igreja for  demasiadamente exi-
gente nas suas propostas, não corre o 
risco de ser incompreendida pela juventu-
de?! Não  há o  perigo  de  que  muitos jo-
vens, ante um compromisso tão exigente, 
desistam de uma vida plenamente cristã?
Sim, claro! Foi aliás por isso mesmo que 
Jesus Cristo  fracassou numa sua aborda-
gem pastoral a um jovem rico, como dá 
conta Marcos, no décimo capítulo do seu 
Evangelho.  Tendo um  homem novo inter-
pelado o Senhor sobre o que devia fazer 
para alcançar a vida eterna, Jesus, depois 
de lhe recordar que deveria, para o efeito, 
cumprir os dez mandamentos da Lei de 
Deus, disse-lhe ainda: “Uma coisa te falta: 
vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres e 
terás um tesouro no céu; depois vem e 
segue-me. Mas ele, entristecido por esta 
palavra,   retirou-se   desgostoso,   porque 

tinha muitos bens” (Mc 10, 22).
Ao pesar daquele jovem rico junta-se a 
nossa deceção por este fracasso pastoral 
de Jesus de Nazaré que, tendo diante dele 
um rapaz com tão boas disposições, o 
espantou  com uma exigência certamente 
exagerada. Se aquele convite tivesse sido 
feito de forma mais prudente, prevendo, 
por exemplo, a entrega de todos os seus 
bens em doze suaves prestações, talvez 
Jesus não tivesse  perdido  aquele promis-
sor apóstolo, que hoje veneraríamos sobre 
os altares. É verdade que Jesus teve 
algum cuidado, por exemplo ao dizer que o 
negócio que lhe propunha era, afinal, uma 
mera transferência bancária – “vende 
quanto tens, dá-o aos pobres e terás um 
tesouro no céu” – mas, mesmo assim, não 
foi capaz de reter alguém que, com mais 
jeitinho, poderia ter sido conquistado para 
o reino de Deus. Que Jesus Cristo me per-
doe, mas aqui houve, pela certa, pouca 
perspicácia pastoral porque, se a conversa 
tivesse sido conduzida de outra forma, não 
só o  Mestre teria  tido mais  um discípulo, 
como também os seus avultados bens 
poderiam  ter  ajudado a  subsidiar  as  ne-
cessidades materiais da Igreja primitiva.
Não é este o único fracasso pastoral de 
Jesus de Nazaré. São João dá conta de um 
outro episódio ainda mais desastroso, por-
que implicou a deserção de muitos dos 
seus seguidores. Com efeito, depois do 
anúncio da Eucaristia, “muitos dos seus 
discípulos  tornaram atrás  e já  não  anda-
vam com ele” (Jo 6, 66 – curioso que o 
número da besta seja, precisamente, o 
deste versículo joanino: 666!). Que fez o 
Mestre ante aquela debandada geral? Fez 
algum esforço por os reter? Foi atrás deles, 
para de novo os chamar?! Retificou a sua 
mensagem, para a tornar mais acessível 
aos homens do seu tempo?! Não, nada 
disso! Pelo contrário, perguntou aos seus 
apóstolos:   “Quereis  vós  também  retirar-
-vos?” (Jo 6, 67).  Felizmente,  os doze per-
maneceram com ele, mas não seria de es-
tranhar que também eles o tivessem 
deixado …
De facto, JC não era o melhor gestor de 
recursos  humanos! A sua desastrosa pas-
toral explica, certamente, a sua solidão e, 
até, a sua morte na cruz, bem como, dois 
mil anos  depois, parece justificar o fracas-
so da pastoral da Igreja com os jovens.
Sim, é verdade que Jesus poderia ter con-
quistado o jovem rico, que escusadamente 

escandalizou com uma tão radical propos-
ta  vocacional. Se tivesse atenuado os ter-
mos usados no sermão de Cafarnaum, 
aquelas multidões que então dele se afas-
taram, talvez lhe tivessem permanecido 
fiéis. Se não tivesse escorraçado os vendi-
lhões do  templo à chicotada, se tivesse si-
do conivente com o Sinédrio, se tivesse 
condescendido com Herodes, talvez tives-
se morrido de velho, em Jerusalém, em 
vez de crucificado entre dois ladrões!
A Igreja católica, se alterasse o seu discur-
so, talvez conseguisse encher os seus 
templos de pessoas tristes e desgostosas, 
como o rico  egoísta, ou  de multidões me-
díocres, como a que desertou em Cafarna-
um e agora enchem os salões de tantas 
seitas. Mas, se o fizesse, nenhum jovem 
digno desse nome se sentiria atraído pelo 
Evangelho, que é a mais apaixonante pro-
messa de amor e de serviço feita alguma 
vez aos homens!

nhia. Podíamos talvez pensar em alguém 
esquecido a quem visitar, prestar uma aju-
da, dar um contributo para algum bem es-
sencial; fazemos  isto aderindo às campa-
nhas de Natal e está bem, porque desse 
modo ficamos no anonimato, mas também 
é preciso personalizar, é preciso escolher 
um rosto e decidir: “O meu rosto de Jesus, 
neste Natal, é aquela pessoa; o meu rosto 
do Menino  no Presépio vai ser aquele ho-
mem, aquela mulher, aquela criança, 
aquele adulto, aquele idoso”… Vai ser es-
se, e não  outro, não  muitos  outros… Se-
não nunca chegaremos ao rosto pessoal e 
concreto de alguém! 
Pratiquemos estes três exercícios, para 
tornar mais  leve o Natal e fazer do Presé-
pio um lugar de encontro para todos!
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O que é o Advento?
É o tempo  de preparação  para o Natal. Advento vem do latim e significa vinda ou che-
gada. É um tempo em que partilhamos a atitude do povo judeu, que esperava ansiosa-
mente a chegada do Messias, aquele que viria libertar o povo. Recordamos a história  
de Israel e vemos como as promessas dos  profetas se cumpriram em Jesus. Recorda-
mos a sua vinda na história, há 2000 anos, mas também nos concentramos na nossa 
preparação pessoal, para que Jesus possa nascer mais na nossa vida.

Quanto tempo dura o Advento?
A Advento inclui os 4 domingos antes do Natal,  começando  no  domingo  que normal-
mente calha próximo do 30 de novembro. Termina no dia 24 de dezembro. É com este 
tempo que começa o novo ano litúrgico. A  partir de  17 de dezembro (exceto o domingo) 
começam a usar-se leituras próprias da preparação próxima do Natal. Nestes 8 dias, a 
antífona do Aleluia começa com  uma exclamação de chamamento dirigida a Jesus: “Ó 
Sabedoria… vinde ensinar-nos!” “Ó Emanuel… vinde salvar-nos!” etc. Este tipo de 
exclamações fez com que a imagem de Maria grávida se passasse a conhecer como a 
“Senhora do Ó.”

Porque é que no Advento os padres se vestem de roxo?
O roxo é a cor  litúrgica associada à  penitência e à conversão.  A maior parte das pes-
soas associa a penitência sobretudo à Quaresma, mas também no Advento somos 
chamados  à mudança e conversão. Somos  desafiados a  “preparar o caminho do Se-
nhor.” Podemos fazer propósitos simples, rezar um pouco mais, fazer em família um 
calendário cristão de Advento com desafios diários, e claro, devemos aproveitar para 
nos confessarmos. Nos domingos de Advento não se canta o Glória, para nos lembrar-
mos que sem Jesus a nossa alegria não está completa. Também permite vibrar ainda 
mais com o Glória cantado pelos anjos na noite de Natal. O terceiro domingo do Adven-
to é conhecido como domingo da alegria e por isso em vez de roxo, pode usar-se rosa.

Qual é o sentido da coroa de Advento?
Juntamente com o Presépio (é bonita a tradição de só lá colocar o menino na noite de 
24) e a  árvore de Natal, a coroa  de advento é um símbolo decorativo que ajuda a pre-
parar o Natal. As 4 velas representam os 4 domingos do Advento e, como se vão acen-
dendo progressivamente, vamos tendo a sensação de que à medida que o Natal se vai 
aproximando, a  luz vai  aumentando. Normalmente, vemo-la nas igrejas, mas pode fa-
zer-se em casa. Pode ser uma forma bonita de aproximar a liturgia da vida diária da 
família, repetindo à mesa o ritual que se fez no início da missa.

Quais são as principais figuras do Advento?
Aparece bastante o Profeta Isaías e as suas profecias de paz, que se concretizam com 
a chegada de Jesus. Outra figura bastante óbvia é João Batista, que tendo vindo antes 
de Jesus,  prepara e anuncia humildemente a sua chegada. Dependendo do ciclo litúr-
gico, pode sublinhar-se mais a figura de S. José e a sua confiança silenciosa ou de 
Maria e o seu Sim generoso.

Se Jesus já veio, porquê esperar a sua vinda?
Dizia-se na catequese, em pequenino, que Jesus veio, vem e virá. Veio há 2000 anos, 
vem a cada  dia à nossa vida, na Eucaristia (a presença de Jesus ressuscitado é o ele-
mento central da nossa Fé) e virá no final dos tempos, na plenitude dos tempos. No final 
do ano litúrgico. fala-se muito do fim do mundo e o Natal faz-nos desejar que o Reino 
de Deus se concretize numa sociedade em verdadeira paz, sem mentira, atenta a todos, 
sobretudo os mais desfavorecidos. Acreditamos que isto será verdade nesta última vin-
da de Cristo.
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dendo progressivamente, vamos tendo a sensação de que à medida que o Natal se vai 
aproximando, a  luz vai  aumentando. Normalmente, vemo-la nas igrejas, mas pode fa-
zer-se em casa. Pode ser uma forma bonita de aproximar a liturgia da vida diária da 
família, repetindo à mesa o ritual que se fez no início da missa.

Quais são as principais figuras do Advento?
Aparece bastante o Profeta Isaías e as suas profecias de paz, que se concretizam com 
a chegada de Jesus. Outra figura bastante óbvia é João Batista, que tendo vindo antes 
de Jesus,  prepara e anuncia humildemente a sua chegada. Dependendo do ciclo litúr-
gico, pode sublinhar-se mais a figura de S. José e a sua confiança silenciosa ou de 
Maria e o seu Sim generoso.

Se Jesus já veio, porquê esperar a sua vinda?
Dizia-se na catequese, em pequenino, que Jesus veio, vem e virá. Veio há 2000 anos, 
vem a cada  dia à nossa vida, na Eucaristia (a presença de Jesus ressuscitado é o ele-
mento central da nossa Fé) e virá no final dos tempos, na plenitude dos tempos. No final 
do ano litúrgico. fala-se muito do fim do mundo e o Natal faz-nos desejar que o Reino 
de Deus se concretize numa sociedade em verdadeira paz, sem mentira, atenta a todos, 
sobretudo os mais desfavorecidos. Acreditamos que isto será verdade nesta última vin-
da de Cristo.


