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VINHO NOVO OU ÁGUA-PÉ? 

Um Bispo de uma Diocese rica da Europa queixava-se aos seus colegas por causa da crise 
vocacional com que se devia confrontar: menos padres, menos religiosos, menos cristãos, 
menos jovens. Também lamentava a diminuição de ofertas dos fiéis e dos apoios por parte 
das instituições governamentais... Outro Bispo, desta vez, de uma Diocese mais pobre, num 
País em guerra e onde os cristãos são perseguidos e é muito escasso o número de padres e 
religiosos, partilhava a sua alegria porque, no meio de tudo isto, «Deus está connosco!». 

Retirei esta história, da homilia pronunciada pelo nosso Cardeal-Patriarca, no passado 
Domingo, por ocasião da abertura solene do Sínodo Diocesano. Não era uma história 
inventada, mas uma história real, à qual D. Manuel Clemente presenciou durante o último 
encontro de Cardeais, em Roma. 

A nossa Diocese (que se honra do título de Patriarcado que lhe foi atribuído há três séculos 
pelo dinamismo missionário que teve) depois de uma caminhada sinodal (significa juntos) ao 
longo de dois anos (2014-2016), viveu nestes dias (30 de Novembro - 4 de Dezembro) o 
momento mais alto do Sínodo: mais de 130 pessoas, "retiradas" ao longo de quatro dias para 
rezar, reflectir e lançar a desejada «transformação missionária» da nossa Igreja local. 

O que sairá desta assembleia? Mais algumas queixinhas ou desafios concretos? Ensaios ou 
repetições? Vinho novo ou água-pé? Alegria do Evangelho ou lamentações de sacristia? 

Muito depende da confiança depositada 
no Espírito Santo que continua a falar às 
Igrejas e que todos somos chamados a 
invocar. Também depende do diálogo e 
conversão de todos nós: leigos, 
consagrados, padres e bispos da nossa 
Diocese. 

Com certeza a frescura do pontificado do 
Papa Francisco, irá inspirar também a 
nossa Igreja de Lisboa, chamada a ser 
uma «Igreja mais pobre e com os 
pobres», uma «Igreja mais fraterna, 

família de famílias» e uma «Igreja mais missionária». 

 frei Fabrizio 



1ª Leitura (Is 11, 1-10)  
«Julgará os infelizes com justiça»    
 
Salmo 71(72)  
Nos dias do Senhor  
nascerá a justiça e a paz para sempre.  
  
2ª Leitura (Rom 15, 4-9)  
Cristo salva todos os homens.  

Evangelho (Mt 3, 1-12)  
«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus»  
 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto 
da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está perto o 
reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao 
dizer: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste 
tecida com pêlos de camelo e uma cintura de cabedal à 
volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel 
silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia 
e de toda a região do Jordão; e eram baptizados por ele no 
rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos 
fariseus e saduceus que vinham ao seu baptismo, disse-
lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que 
está para vir? Praticai acções que se conformem ao 
arrependimento que manifestais. Não penseis que basta 
dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu vos digo: Deus pode 
suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado já está 
posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá 
fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu baptizo-vos com 
água, para vos levar ao arrependimento. Mas Aquele que 
vem depois de mim é mais forte do que eu e não sou digno 
de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito 
Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar a eira 
e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á num 
fogo que não se apaga». 

Palavra da Salvação 

Aclamação (Lc 3, 4.6) 
 

 

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas  

e toda a criatura verá a salvação de Deus.  

Oração  
Meu Deus, 
   Sinto-me questionado pelo  
      caminho que tenho  
      percorrido na minha vida e  
      pelos frutos que ela  
      tem dado. 
 

   Os frutos que dou  
      dependem das escolhas,  
      das opções que vou   
      fazendo ao longo  
      da minha vida. 
 

   Ajuda-me a optar  
      sempre  pelo bem; 
      para que as escolhas  
      que vou fazendo 
      multipliquem o fruto  
      que a minha vida dá. 
 

Ámen 

II DOMINGO DO ADVENTO  

Jesus veio para falar de novidade: “Convertei-vos! Acreditai na 
Boa Nova!” Temos necessidade de ouvir palavras novas 
(ternura, amor, perdão, solidariedade, respeito…) que façam 
calar as palavras antigas (violência, ódio, vingança, 
indiferença, racismo…).  Preparar-se para o Natal… não será 
dispor-se a falar uma linguagem nova? Isso será a nossa 
maneira de acolher Aquele que vem fazer todas as coisas 
novas. Mas não as fará sem nós…                                    
                                                                          Adaptado de http://www.dehonianos.org/ 

 
 

A prenda de João Batista 



O que leva um voluntário a dedicar a sua vida ao próximo? 
Evocação do Dia Internacional do Voluntariado, que se assinala a 5 de dezembro 

 
«(...) Em primeiro lugar, aquele mote inato no coração, que estimula cada ser 
humano a ajudar o seu semelhante. Trata-se de uma lei da existência. O 
voluntário sente uma alegria, que é muito maior do que a ação realizada, 
quando consegue oferecer algo de si próprio, gratuitamente, aos outros.  

(...) graças às diversas formas de solidariedade e de serviço que promove e 
concretiza, torna a sociedade mais atenta à dignidade do homem e às múltiplas expectativas.  

Através da atividade que desempenha, o Voluntariado faz a experiência de que, só através da 
dedicação ao próximo, a criatura humana se realiza plenamente a si mesma. (...) 

A caridade representa a forma mais eloquente de evangelização 
porque, ao responder às necessidades corporais, revela aos homens 
o amor de Deus, providente e pai, sempre solícito por cada um. (...)  
Através do Voluntariado, o cristão torna-se testemunha desta 
caridade divina; anuncia-a e torna-a tangível com intervenções 
corajosas e proféticas.  

(...) Quer se trate de microprojectos ou de grandes realizações, o 
Voluntariado está chamado a ser em 
qualquer caso escola de vida 
sobretudo para os jovens, 
contribuindo para os educar para 

uma cultura de solidariedade e de acolhimento, aberto ao dom 
gratuito de si.  

Quantos voluntários, ao empenhar-se corajosamente pelo 
próximo, conseguem descobrir a fé! Cristo, que pede para ser 
servido nos pobres, fala ao coração de quem se põe ao seu 
serviço. Faz experimentar a alegria do amor abnegado, amor que 
é fonte da verdadeira felicidade. (...)» 

S. João Paulo II   Edição: Rui Jorge Martins    
Publicado em 05.12.2014  do Secretariado da Pastoral da Cultura 

na área infanto-juvenil e ou na área sénior   
e Banco Alimentar 
Contato:  
Serviços Administrativos: 21 859 52 78  
e-mail: centrokolbe@net.novis.pt 

nos diversos serviços à comunidade 
Contato :  
Cartório da Igrejas S. Maximiliano: 218373968 
Cartório da Igreja de Santa Clara: 218373322  

nos diversos serviços à comunidade 
Contato: Cartório da  Igreja - 218597796 
e-mail: igrejasantabeatriz@sapo.pt  

 
 

na área sénior e Banco Alimentar 
Contato : Serviços Administrativos: 21 837 18 89  
e-mail: centrosantabeatriz@gmail.com 
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30 Novembro – 4 Dezembro | Assembleia Sinodal de Lisboa 
 

1, 3 e 4 Dezembro | Campanha Banco Alimentar contra a Fome 

 

1 Dezembro Qui | Noite da Palavra 
 

3 Dezembro Sáb | Confissões das crianças da catequese de Sta. Clara, Ig. Sta. Clara, 14h30. 

 

4 Dezembro Dom | 2º Domingo Advento 
 

7 Dezembro Qua| Missas vespertinas da Imaculada Conceição 

      Noite da Palavra 
       Festa do Perdão das crianças da 1ª Comunhão de S. Maximiliano Kolbe 
 

8 Dezembro Qui | Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 

      Primeira Comunhão das crianças de Sta. Beatriz, Ig. Sta. Beatriz, 10h30. 

      Encerramento Solene do Sínodo e Ordenações (Mosteiro dos Jerónimos, 15h30) 

      Retiro da fraternidade OFS 

 

10 Dezembro Sáb | Confissões das crianças da catequese: S. Maximiliano às 09h30; Sta. Beatriz às 15h30 

      Missa Solene do 60.º Aniversário da Caritas, Ig. São Maximiliano, 11h. 
      Batismo das crianças da catequese de São Maximiliano: Ig. São Maximiliano, 21h. 
 

11 Dezembro Dom | 3º Domingo Advento 

       Primeira Comunhão das crianças de S. Maximiliano, Ig. S. Maximiliano, 11h. 

       Batismos das crianças dos Grupos especiais, Sta Clara, 11h30. 

       Bênção das grávidas 
 

15 Dezembro Qui | Noite da Palavra 

Aconteceu 

No dia 19 de Novembro, o coro da missa das 10H30 de 
Sta Clara celebrou 20 anos ao serviço da comunidade. 
Foi com muita alegria que revivemos memórias e 
demos graças ao Senhor com os cânticos que fazem 
parte desta caminhada! Por cá continuaremos a louvar 
e a cantar as maravilhas do Senhor! 

Papa incentiva à «dimensão missionária» sem «frenesim de poder» 

“O compromisso missionário não é algo que vem acrescentar-se à vida cristã como se fosse um 
ornamento, mas, pelo contrário, situa-se no âmago da própria fé. A relação com o Senhor 
implica ser enviados ao mundo”, escreve Francisco, na mensagem divulgada pelo Vaticano, para 
o Dia das Vocações do próximo ano.  

Francisco considera importante “aprender do Evangelho o estilo de anúncio” e alerta para 
quem se deixa levar “por um certo frenesim de poder, pelo proselitismo ou o fanatismo 
intolerante”, “mesmo com a melhor das intenções”.  

“Com renovado entusiasmo missionário, são chamados a sair dos recintos sagrados do templo, 
para consentir à ternura de Deus de transbordar a favor dos homens”, acrescenta, assinalando 
que a Igreja precisa de sacerdotes “confiantes e serenos”. 

Segundo Francisco, hoje é possível “voltar a encontrar o ardor do anúncio” e propor o 
seguimento de Cristo, sobretudo aos jovens. 

In http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano 

30 de Novembro 


