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BOA PÁSCOA? 

Como cristão, por vezes, sinto-me um "extraterrestre"! 

Estava eu, no início da assembleia sinodal, e alguém (uma querida animadora da nossa 
paróquia) me envia algumas informações, acrescentando no fim: «Bom Natal!».  
Era o dia 1 de Dezembro!  

Acabava de chegar a casa depois do Sínodo e, na tarde daquele dia, 4 de Dezembro, 
encontrei um paroquiano que, depois de ter trocado algumas palavras comigo, se 
despediu, dizendo: «Boas festas, frei!».  

«O Advento não existe!» - pensei. 

Não estou a implicar com a boa educação e 
simpatia dos paroquianos, mas o meu 
pensamento foi este: «Também, para nós 
cristãos, o Advento parece estar relegado ao 
recinto fechado da igreja; fora do espaço 
sagrado, fala-se outra linguagem!». 

Da boca dos leigos, presentes na Assembleia 
Sinodal da nossa Igreja de Lisboa, surgiu esta constatação: «Nós católicos, muitas vezes, 
chegamos tarde no anúncio. A comunicação social, as redes sociais, já falaram tudo e nós 
intervimos apenas para "reagir", para contrariar, para retificar... É preciso anunciar fora de 
casa e com linguagens novas uma notícia boa, bela e única!».  

Neste tempo de «caminho» para o Natal, a notícia, a saudação, a alegria que um cristão 
comunica, é que «Deus vem» e por isso «esperamos»! Por esta razão «preparamos um 
caminho», estamos em advento, cantando com Maria «maravilhas Ele fez por mim». 
Caminhamos para o Natal com um olhar "outro", que brilha de uma luz que vem de 
dentro, a mesma luz que irradiava no coração dos profetas. Uma luz que é preciso 
acender nestes dias de caminho para Belém, a luz da oração silenciosa, a luz da 
misericórdia e da ternura no sacramento da reconciliação, a luz da Eucaristia dominical, 
a luz dos gestos de acolhimento e de encontro com os mais pobres... 

À próxima pessoa que me disser «Bom Natal», um mês antes, responderei com a mesma 
hilaridade de um meu confrade: «Boa Páscoa!».    

 frei Fabrizio 

 

 



1ª Leitura (Is 35, 1-6a.10)  
«Deus vem salvar-nos»     
 
Salmo 145(146)  
Vinde, Senhor, e salvai-nos. 
  
2ª Leitura (Tg 5, 7-10)  
«Fortalecei os vossos corações,  
porque a vinda do Senhor   
está próxima» 

  

Evangelho (Mt 11, 2-11)  
«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»   
 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das 
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És 
Tu Aquele que há-de vir, ou devemos esperar outro?». 
Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e 
ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são 
curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa 
Nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele 
que não encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando 
os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às 
multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada 
pelo vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com 
roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas delicadas 
encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então? 
Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É 
dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos 
digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém 
maior do que João Baptista. Mas o menor no reino dos 
Céus é maior do que ele»  

Palavra da Salvação 

Aclamação (Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18)) 
 

 

O Espírito do Senhor está sobre mim:  
enviou-me a anunciar a  

boa nova aos pobres.   

Oração  
 

Senhor, 
   Ajuda-me a reconhecer  
      a Tua presença em mim,  
      nos outros, na história,  
      nos acontecimentos,  
      na Igreja e no mundo. 
   Nem sempre é fácil  
       reconhecer-te 
       pois Tu és discreto e simples. 
 
Ajuda-me  
   a ser humilde como as raízes,  
   que estando escondidas,  
   sustentam e dão vida  
   às flores e árvores. 
Que seja assim a  
   minha presença e ajuda na vida  
   de todos os que vivem comigo:  
   discreta, simples mas que…  
   faça toda a diferença!      

Ámen 

III DOMINGO DO ADVENTO  

Aos homens que reconhecem a sua fragilidade, Deus 
manifesta o seu poder. Não é frequente reconhecermos os 
nossos desvios, os nossos erros, a nossa fragilidade, a nossa 
vulnerabilidade. Porém, isso seria reconhecer simplesmente a 
nossa humanidade… Os cristãos não se entristecem ao 
reconhecer o seu pecado; ao contrário, dão a Deus a alegria 
de os perdoar. Deixemos Deus manifestar o seu poder, 
concedendo-nos o seu perdão! Basta que nos reconheçamos 
frágeis. E então a nossa fragilidade mudar-se-á em força. De 
frágeis tornar-nos-emos fortes, fortes de ser amados. …  

Adaptado de http://www.dehonianos.org/ 

 
 

A prenda de Maria 



Alimente esta ideia 

Nos dias 1, 3 e 4 de Dezembro, decorreu a 50ª campanha do Banco Alimentar contra a fome. Com a 
participação de 42.000 voluntários por todo o país, foram recolhidas 2.129 toneladas de alimentos 
que serão agora distribuídos pelas famílias mais necessitadas. 

Já há alguns anos que vários grupos da nossa comunidade se fazem representar nesta campanha, e 
a participação tem vindo a aumentar. Encontrámos muitas famílias a participar em conjunto, num 
espírito de solidariedade, e a boa disposição era visível.  Deixamos aqui alguns testemunhos: 

“O envolvimento nesta onda de solidariedade é sempre, para nós, uma 
grande novidade, porque a solidariedade, especialmente para um cristão, 
é um princípio, um valor, que se deve renovar continuamente. Ao 
participarmos em mais uma recolha de alimentos do Banco Alimentar 
Contra a Fome, sentimo-nos como que pequeninas gotas no oceano da 
partilha, da entreajuda, da solidariedade. Mas, certamente, gotas que 
ajudarão a fazer a diferença, que permitirão que, em conjunto, 
continuemos a alimentar esta ideia de levarmos um pouco mais de 
dignidade e conforto a quem, dadas as circunstâncias do quotidiano, é 
privado do essencial. Foi uma experiência nova, transformadora e muito 
enriquecedora, a que se juntou o espírito de equipa e de boa disposição de 
todos os voluntários!”           Diogo Ribeiro de Campos (Frades Menores Conventuais) 

 

“Ajudar como voluntária no 
Banco Alimentar foi uma 
experiência muito gratificante. 
Com algo tão simples como dar 
um pouco do nosso tempo (um 
bem precioso na sociedade em 
que vivemos), o nosso melhor 
sorriso e muitos " obrigado" 
podemos ajudar a tornar 
melhor a vida de muitas 
pessoas.”                          Teresa  

(Paróquia de Sta. Beatriz da Silva) 

 

“Para mim é muito gratificante e fico muito satisfeito por poder ajudar o 
próximo, ainda por cima nesta época natalícia e para aquilo que foi e que 
representa para muitas famílias necessitadas. A minha experiência este ano 
foi diferente da do ano anterior: no ano passado estive no armazém e agora 
estive no local de "origem" dos sacos. Foi interessante ver certas reações das 
pessoas ao receber os sacos: algumas não ligavam e até diziam que não iriam 
ajudar; outras paravam e colocavam o pouco que tinham comprado para si 
dentro dos sacos. Estas reações positivas fizeram com que o esforço valesse 
a pena. Gostei muito de ajudar nesta causa e também foi muito bem 
organizada.”  

Testemunho de Pedro Guerreiro (Paróquia de Sta. Beatriz da Silva) 

“Foi uma experiência muito gratificante: com algo tão simples como 
dar um pouco do nosso tempo (um bem precioso na sociedade em 
que vivemos), o nosso melhor sorriso e muitos " obrigada", podemos 
ajudar a tornar melhor a vida de muitas pessoas. Em poucas horas 
consegui dar um pouco de mim na ajuda do próximo. Senti-me um 
pouco mais realizada. 
Aproveito para agradecer aos catequistas por me deixarem fazer 
parte de uma comunidade tão linda, maravilhosa e muito acolhedora. 

Vanessa (Grupo Crisma) «É um enorme prazer 
participar na campanha de 
recolha de alimentos do 
banco Alimentar: poder 
ajudar quem mais precisa. 
Sendo o ano da 
misericórdia ainda faz mais 
sentido!Termino citando 
umas palavras do 
Evangelho... "quando fizeres 
algo pelo mais pobre dos 
meus irmãos, a mim o 
fizeste". 

Hernâni Pereira  
(Grupo Peregrinos) 

 

 

538 toneladas de alimentos doados na região de Lisboa que vão 
alegrar a mesa de quem mais precisa, dos quais  

6.520kg recolhidos no supermercado da nossa área .  

O Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa agradece a 
todos quantos contribuíram com trabalho, produtos e 
serviços: cada um de vós foi essencial. Graças a este 
esforço conjunto, será possível levar alimento à mesa 
de muitas pessoas apoiadas pelas instituições 
beneficiárias. 

A todos o nosso obrigado pela generosidade e  
dedicação ao Banco Alimentar. 



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

     Missa Solene do 60º 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 
 

13 Dezembro Ter | Porque confiamos, rezamos o terço, Ig. Sta Clara, 21h00. 
 

15 Dezembro Qui | Noite da Palavra 
 

17 Dezembro Sáb | Aniversário natalício do Papa Francisco 
         Catequese de Natal em festa, Salão de Sta. Clara, 14H30 

         Concerto de Natal, Sta Beatriz, 21h. 

         Partilha da Luz de Belém, Ig. Sta. Clara, 19h00 

 

18 Dezembro Dom | 4º Domingo Advento 

          Bênção imagens do Menino Jesus 
          Partilha da Luz de Belém: 
               — Ig. Sta. Clara, 10:30 
               — Ig. S. Maximiliano Kolbe, 11:00. 

 

Papa convida a «entender as ovelhas perdidas» 
O Papa Francisco afirmou hoje no Vaticano que a Igreja tem de procurar “entender as ovelhas perdidas” e 
que ninguém dispensa a “ternura” de Deus pelas suas falhas. 

“Nós devemos entender as ovelhas perdidas. Também nós temos sempre algo, pequeno ou nem tanto, de 
ovelhas perdidas”, realçou, na homilia da Missa a que presidiu na capela da Casa de Santa Marta. 

A intervenção evocou a figura de Judas, o discípulo que entregou Jesus às autoridades para o seu julgamento 
e execução, como a “mais perfeita ovelha perdida” apresentada pelo Evangelho 

A homilia sublinhou que, na Bíblia, é referido que Judas se enforcou, “arrependido”. “Mas essa palavra 
[arrependido], o que significa? Que até ao final, o amor de Deus trabalha naquela alma, até ao momento do 
desespero. E esta é a atitude do Bom Pastor com a ovelha perdida”, explicou Francisco. 

O Papa falou ainda da proximidade do Natal, em que Deus se manifesta como “um juiz que cuida, um juiz 
cheio de ternura”: “Que o Senhor nos conceda esta graça, de esperar o Natal com as nossas feridas, com os 
nossos pecados, sinceramente reconhecidos, para esperar o poder desse Deus que vem consolar-
nos”, concluiu.                                                         In http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano.    6 de Dezembro 

A cerimónia de partilha da Luz em Lisboa é no dia 16 de Dezembro pelas 21:00 na Sé de Lisboa.  
O agrupamento 1260 Bela vista, estará presente e será portador desta Luz para a nossa  
comunidade, mas esta é uma cerimónia aberta a todos. 

Estão todos convidados para a Partilha da Luz de Belém na nossa Comunidade: 
Ig. Sta. Clara: 17 de Dezembro às 19h00 e 18 de Dezembro às 10:30 

Ig. S. Maximiliano Kolbe : 18 de Dezembro às 11:00. 


