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ADVENTO 2016 

UM TEMPO PARA SONHAR 

 

«Tenho apenas 14 anos e não quero morrer. Quero viver, e viver mais. Talvez no futuro 
encontrarão um remédio para a minha doença e me acordarão...». 

Quem fala é uma adolescente inglesa que pediu para ser hibernada a menos 196 graus, na 
esperança de acordar um dia, quando a sua doença puder ser vencida. Um sonho, ao dizer dos 
cientistas, impossível. 

Vivemos numa sociedade cada vez mais dominada pela repetição mediática dos três grande 
poderes: economia, política, futebol. Contudo esta menina, perante a doença e a iminência da 
morte, ousa sonhar algo de extraordinário: renascer daqui a algumas centenas de anos. 

Esta notícia rasgou por um instante o cenário de todos os dias e fez-nos pensar nesta grande 
vontade de viver do ser humano e nos progressos da ciência. Mas a ciência não nos pode dar a 
eternidade. A menina inglesa, dentro deste mundo sem Deus, construiu sozinha a esperança de 
uma vida depois da morte. 

Entramos no tempo do 
Advento que é, para um 
cristão, um tempo grávido de 
uma promessa:  diante de nós 
está o abraço de Deus, o seu 
amor. E este amor tem um 
nome, um rosto: Jesus, o 
Emanuel, Deus no meio de 
nós. É Ele, Jesus, que tem uma 

boa notícia, um sonho possível, para a jovem inglesa: «Eu sou a ressurreição e a vida!».  

O gesto surreal, desta jovem - «quero viver quanto mais...» -, é o reverso do final da profissão 
de fé que pronunciamos cada Domingo: «Creio na vida eterna. Ámen!».  

Entramos no Advento! E rasgamos o cenário deste mundo, tão monótono e efémero, com o 
mais antigo grito de esperança com que encerra a Sagrada Escritura: «Vem, Senhor Jesus!».   

 Frei Fabrizio 

 



1ª Leitura (Is 2, 1-5)  
O Senhor chama todos os povos  
à paz eterna do reino de Deus.   
 
Salmo 121(122)  
Vamos com alegria para a casa do Senhor.   
  
2ª Leitura (Rom 13, 11-14)  
 Está perto a salvação. Evangelho (Mt 24, 37-44)  

Vigiai, para que estejais preparados.  
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como 
aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do 
Filho do homem. Nos dias que precederam o dilúvio, 
comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca; e não deram por nada, até 
que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será também 
na vinda do Filho do homem. Então, de dois que estiverem 
no campo, um será tomado e outro deixado; de duas 
mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será 
tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis 
em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: se o 
dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, 
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por 
isso, estai vós também preparados, porque na hora em que 
menos pensais, virá o Filho do homem. 

Palavra da Salvação 

Aclamação (Salmo 84, 8) 
 
 

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia  
e dai-nos a vossa salvação. 

Oração  
 
Senhor, 
   neste dia em que começa o Advento, 
   agradeço os Teus avisos  
   para estar preparado  
   para a Tua chegada definitiva,  
   a fim de que não me encontres  
   desprevenido. 
 

Quanto ao futuro, 
   há imensas coisas  
   que não posso prever, mas,  
   estando Contigo,  
   sei que nada de irremediável  
   me poderá acontecer,  
 
pois Tu, Senhor,  
   és o meu único  
   seguro contra todos os riscos! 
 

Ámen 

I DOMINGO DO ADVENTO  

Aos homens sem armas, Deus promete a vitória da Paz. Um 
homem desarmado é um homem vulnerável… mas ele pode 
também desarmar os violentos que lhe fazem face. Jesus veio 
precisamente desarmar os homens.  
Apresenta-Se como “Príncipe da Paz”. Proclama felizes os 
construtores de Paz, porque a Paz é uma obra: faz-se a Paz, 
infelizmente também se faz a guerra.  
Neste período da nossa história marcado pela violência, 
apresentemo-nos sem armas: apenas com  
     a da reconciliação, dando um passo;  
     a do diálogo, escutando e falando;  
     a do respeito, olhando e ousando falar;  
     a da solidariedade, estendendo a mão…  
Os desarmados não são gente que baixa os braços dizendo: 
“nunca se conseguirá!” A vitória é-lhes assegurada pelo próprio 
Deus: “Glória a Deus e paz na terra aos homens por Ele 
amados!”                                 Adaptado de http://www.dehonianos.org/ 

 
 

A prenda de Isaías 



YOUCATday Lisboa ‘16 
Encontro Diocesano de Adolescentes  

 
No passado dia 19, o Patriarcado de Lisboa promoveu um encontro diocesano de adolescentes - 
do 7.º ao 10.º Ano— YOUCATday, em parceria com a Paulus Editora.  
Pensamos que o encontro tenha reunido pelo menos 
2000 adolescentes, pois eram 11h10 da manhã e ainda 
estavam a chegar grupos. 
O objetivo foi levar os adolescentes a espreitar alguns 
conteúdos do DOCAT – Catecismo de Doutrina Social 
da Igreja para jovens – através de uma caminhada não 
só física, mas também interior pela oração, pela 
alegria, por alguns testemunhos e também convívio 
entre os vários adolescentes de diversas 
comunidades.  
A nossa unidade pastoral esteve representada pelos 
adolescentes de Santa Clara que participaram talvez 
de uma forma um pouco "atabalhoada", pois 
iniciámos juntos na Igreja de São Domingos, mas não cumprimos os horários e percursos  pré-
estabelecidos no encontro. 
Depois da oração caminhámos pelas Igrejas da Baixa e parámos na Igreja de São Nicolau, onde 
contemplámos e adorámos o Santíssimo durante dez minutos em silêncio. Foi um momento 
relevante para os jovens. 
Quando chegámos à Igreja de Santa Madalena escutámos uma parte do testemunho e seguimos 
para a Igreja de Santo António, onde encontrámos o frei Jorge que amavelmente nos acolheu e nos 

catequizou sobre Santo António, oferecendo um livrinho 
aos jovens e dando a oportunidade de podermos 
adquirir mais cultura através da Visita gratuita ao Museu 
de Santo António.  
Já cansados entrámos na Sé de Lisboa para conhecer e 
visitar, uma vez que alguns desconheciam o Monumento. 
Lá também ouvimos as últimas palavras de um 
testemunho sobre o tema Matar a dignidade Humana. 
Tema que inquietou os jovens. 
De regresso à Praça da Figueira, divertiram-se na hora do 
almoço ouvindo música italiana e visitando o stand 
italiano que ali se encontrava.  

A seguir ao almoço uma das catequistas deu uma breve explicação sobre a Doutrina Social da 
Igreja (DSI) e divididos em grupos foram perceber junto das pessoas pelas ruas da baixa os 
princípios da DSI traduzidos no dia-a-dia.  
Foi uma experiência curiosa, pois, após entrevistar várias pessoas, apenas um senhor italiano 
respondeu que a DSI é rezar pois sem oração nenhum princípio, nenhuma doutrina, nem a vida tem 
valor. A oração está na base da nossa vida, a oração ajuda-nos a crescer no bem comum, na 
solidariedade, na subsidiariedade e na Dignidade Humana.  
Gostaríamos muito que os adolescentes que acompanhamos 
conseguissem transformar a sociedade com a força do 
Evangelho. 
Já o Papa Francisco disse “Um cristão que não é revolucionário 
nos tempos que correm, não é um cristão de verdade”.  
O DOCAT é para os jovens e segundo o Papa Francisco, um 
manual para revolução, uma resposta para a pergunta:  

- O que é que deve ser feito? 

A nossa Unidade Pastoral esteve ainda 
representada na organização e apresentação 
do evento, com a Diana Prudêncio (de Santa 
Beatriz) e o Nuno Guedes (de Santa Clara) , na 
dinamização do workshop sobre a família, 
com o casal Filomena e Januário da equipa da 
pastoral das família (de S. Maximiliano Kolbe), 
e no testemunho sobre Política e Moral com o 
Jorge Máximo, vereador da Câmara Municipal 
de Lisboa e presidente do conselho fiscal do 
Centro Social Paroquial S. Maximiliano Kolbe. 

Fotos in http://familiacrista.paulus.pt/diocese-de-lisboa-vive-youcat-day 



27 Novembro  Dom | Missa de abertura da Assembleia Sinodal de Lisboa 
     às 16h no Mosteiro dos Jerónimos 
 
29 Novembro Ter | Festa de Todos os Santos da Família Franciscana 
     Renovação dos votos dos Frades na Oração das Vésperas, em Sta. Clara às 19h30 
 
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 
 

Misericordia et misera 

No passado dia 21 de novembro, o Papa Francisco assinou a Carta apostólica Misericordia et misera, na 
Praça de São Pedro, após o final da Missa que encerrou o Jubileu da Misericórdia, 29.º Ano Santo na 
história da Igreja Católica. Nesta carta, Francisco manifesta a sua preocupação com o clima de “tristeza” 

que se vive em várias partes da sociedade contemporânea.  

“Numa cultura frequentemente dominada pela tecnologia, parecem 
multiplicar-se as formas de tristeza e solidão em que caem as pessoas, 
incluindo muitos jovens”, adverte, no texto que assinala o final do 
Jubileu da Misericórdia (dezembro 2015-novembro 2016), o Ano Santo 
extraordinário encerrado solenemente este domingo no Vaticano. 

Francisco chama à atenção para um futuro “refém da incerteza” e sem 
horizonte de estabilidade, gerando assim sentimentos de “melancolia, 

tristeza e tédio, que podem, pouco a pouco, levar ao desespero”. “Há necessidade de testemunhas de 
esperança e de alegria verdadeira, para expulsar as quimeras que prometem uma felicidade fácil com 
paraísos artificiais”, defende. 

“A experiência da misericórdia torna-nos capazes de encarar todas as dificuldades humanas com a atitude 
do amor de Deus, que não se cansa de acolher e acompanhar”, pode ler-se. O documento fala num “vazio 
profundo” que pode ser preenchido pela esperança e pela alegria que nasce da fé. “Nunca deixemos que 
nos roubem a esperança que provém da fé no Senhor ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos 
sujeitos a dura prova, mas não deve jamais esmorecer a certeza de que o Senhor nos ama”, refere Francisco. 

“Quanta dor pode causar uma palavra maldosa, fruto da inveja, do ciúme e da ira! Quanto sofrimento 
provoca a experiência da traição, da violência e do abandono! Quanta amargura perante a morte das 
pessoas queridas! E, no entanto, Deus nunca está longe quando se vivem estes dramas”, assinala. 

Adaptado de http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano 
 

Pode ter acesso ao documento completo em: https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/
papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html 

 


