
A LUZ DE BELÉM 
O projeto é uma iniciativa dos 
Escuteiros da Austria os quais, 
com a colaboração de Escutei-
ros de diferentes países da 
Europa e de outros continentes, 
distribuem a Luz da Paz acesa 
cada ano na Gruta da Nativida-
de de Jesus, em Belém. 
A distribução da Luz da Paz a 
todos os países participantes é 
feita desde Viena. 
Lá, semanas antes do Natal, a 
Luz é entregue às delegações 
participantes para que a façam 
chegar aos seus respetivos paí-
ses com uma mensagem de 
Paz, Amor e Esperança. 
Posteriormente os Escuteiros e 
Guias a distribuem por paró-
quias, lares, hospitais, casas de 
idosos, prisões e outras entida-
des das suas vilas e cidades. 
Na Igreja de Santo António, será 
distribuída na Missa do Galo. 

Vida da comunidade 

Domingo 
11 Dezembro  

 
 
 
 
 
 

3º Domingo do Advento 
Às 10h30, em Santo António: Missa da 
catequese.  
Às 16h00: CONCERTO DE NATAL do 
Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal 
HUC; Rancho Folclórico da Ribeira de 
Celavisa; Grupo de recolhas tradicio-
nais Modas Antigas Beira Baixa; Grupo 
Folclórico Os Camponeses de Vila 
Nova de Cernache.  

Terça 
13 Dezembro  

Às 21h15, na Carapinheira: Cateque-
se de adultos. 

 
Quarta 

14 Dezembro 
 
 
  

Lectio Divina: Em Santo António às  
16h00; no Dianteiro às 21h00; em 
casa de Isabel - Augusto às 21h15.  
 

Às  21h15, em Santo António: Cate-
quese para o Crisma (jov. e adultos)   
Às 21h15, no Tovim e Santo António: 
Catequese de adultos. 
 

Quinta 
15 Dezembro  

15h30 às 18h15: Adoração do Santíssi-
mo, na igreja de Santo António. Oração 
pelas vocações. 

Sexta 
16 Dezembro 

Escuteiros: de 16 a 18, AcAgrup Natal 
em Condeixa (os Lobitos vão no dia 17) 

Às 21h15, na Rocha Nova: Catequese 
de adultos. 

Sábado 
17 Dezembro 

Horário normal de catequese. 
Às 18h00, no Dianteiro: Confissões 
para a catequese (abertas a todos). 
 

 

Domingo 
18 Dezembro  

4º Domingo do Advento 
Às 10h30, em Santo António: Missa da 
catequese.  
Escuteiros: no AcAgrup em Condeixa, 
às 16h00, Missa com participação dos 
Pais. 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERÇO…  DA SOLIDARIEDADE 

 
 

Propomos para cada Domingo do Advento trazer à 
igreja (berço) alimentos de longa duração e outros 
produtos, pontualmente indicados. 
 

Para o 4º Domingo, trazer: Enlatados de feijão, 
grão de bico, tomate e leite.  

PICA-PAU 

 

“Deus  

espera de 

nós apenas 

um «Sim» ao 

seu amor.  

Um “Sim” 

como o de 

Maria: corajo-

so e que 

manifeste 

toda a nossa 

confiança 

n’Ele”.  

 

(fr. Alois, de 

Taizé) 
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SABER  
ESCOLHER 

Uma notícia surpreenden-
te apareceu na manchete 
dos jornais destes dias: o 
primeiro Ministro da Nova 
Zelândia, John Key, demitiu-se do governo para estar 
mais com a família.  
Ao dar o anúncio, disse: “O meu trabalho comportou 
grandes sacrifícios para as pessoas a mim mais queri-
das. A minha mulher, Bronagh, fez um sacrifício enor-
me durante o tempo que passei na política e, agora, 
chegou o momento para recuar na minha carreira e 
passar mais tempo em casa”.  
(…) “Esta decisão foi a mais difícil que tive que tomar. 
Não sei, depois, o que irei fazer”, disse o primeiro 
ministro, deixando transparecer a sua emoção ao 
apresentar a sua demissão. 
Key chefiou o governo do seu país por oito anos, des-
de 2006, tendo sido reeleito por três vezes. 
Esta notícia, independentemente de todos os contor-
nos políticos, realça uma grande escolha de valor, num 
ambiente e numa sociedade que antepõe muitas coi-
sas à família. Evidentemente, a pessoa que tomou 
esta decisão sabe reconhecer a importância da família 
na sociedade, não tendo medo de cortar com outras 
coisas, quando for preciso. Dizia o filósofo E. Lévinas: 
“O amor não é só sentimento, mas responsabilidade e 
escolha”. 
Se Jesus, ao vir a este mundo, não dispensou o calor 
de uma família, significa que o primeiro cuidado que 
devemos ter é mesmo para a família.  

 



Palavra do Senhor 
3º Domingo do Advento / A 

Is  35, 1-6.10  Sal. 145 (146) 

Tg 5, 7-10  Mt 11, 2– 11 

A ORAÇÃO DO 
DOMINGO 

Ó Maria, nossa Mãe Imaculada, 
no dia da tua festa venho a Ti, 
e não venho sozinho: 
trago comigo todos aqueles que 
o teu Filho me confiou, 
nesta cidade de Roma e no 
mundo inteiro, 
para que tu os abençoe e os 
salve dos perigos. 
Trago-te, ó mãe, as crianças, 
especialmente as que vivem 
sozinhas e abandonadas, 
e, por isso, são enganadas e 
exploradas. 
Trago-te, ó Mãe, as famílias, 
que seguram a vida e a socieda-
de com o seu empenho diário e 
escondido; especialmente as 
famílias que têm mais dificulda-
des por tantos problemas inter-
nos e externos. 
Trago-te, ó Mãe, todos os traba-
lhadores, homens e mulheres, 
e confio-te, sobretudo, aqueles 
que, por necessidade, 
desempenham um trabalho 
indigno, aqueles que perderam 
o trabalho ou não conseguem 
encontrá-lo. 

A liturgia deste domingo lembra a proxi-
midade da intervenção libertadora de 
Deus e acende a esperança no coração 
dos crentes. Diz-nos: “não vos inquieteis; 
alegrai-vos, pois a libertação está a che-
gar”.  

A primeira leitura anuncia a chegada 
de Deus, para dar vida nova ao seu 
Povo, para o libertar e para o conduzir, 
num cenário de alegria e de festa, para a 
terra da liberdade.  

O Evangelho descreve-nos, de forma 
bem sugestiva, a ação de Jesus, o Mes-
sias (esse mesmo que esperamos neste 
Advento): Ele irá dar vista aos cegos, 
fazer com que os coxos recuperem o 
movimento, curar os leprosos, fazer com 
que os surdos ouçam, ressuscitar os 
mortos, anunciar aos pobres que o 
“Reino” da justiça e da paz chegou. É 
este quadro de vida nova e de esperan-
ça que Jesus nos vai oferecer.  

A segunda leitura 
convida-nos a não 
deixar que o 
desespero nos 
envolva enquanto 
esperamos e 
aguardarmos a vin-
da do Senhor com 
paciência e con-
fiança.  

(Dehonianos.org) 

Faça-se  
a Tua 
Palavra! 

Nós precisamos  
do teu olhar imaculado, 
para recuperar a capacidade de 
olhar para as pessoas e as coisas 
com respeito e gratidão, 
sem interesses egoístas  
ou hipocrisias.  
Nós precisamos  
do teu coração imaculado,  
para amar com  gratuidade, 
sem segundas intenções,  
mas olhando para o bem do outro, 
com simplicidade e sinceridade, 
evitando máscaras e truques. 
Nós precisamos  
das tuas mãos imaculadas, 
para acariciar com ternura, 
para tocar a carne de Jesus 
nos irmãos pobres, doentes  
e desprezados, 
para levantar os que caíram  
e sustentar os que vacilam. 
Nós precisamos  
dos teus pés imaculados, 
para ir ao encontro dos que não 
sabem dar o primeiro passo, 
para ir a procura  
dos que se perderam, 
para visitar os que vivem sós. 
Nós te agradecemos, ó Mãe,  
porque manifestando-te a nós 
livre de qualquer mancha de peca-
do, nos recordas que,  
antes de tudo,  
há a graça de Deus, 
há o amor de Jesus Cristo  
que deu a vida por nós, 
há a força do Espírito Santo  
que renova todas as coisas. 
Faz que não caiamos no desânimo, 
mas, confiando na tua ajuda cons-
tante, saibamos lutar  
para renovar nós próprios, 
esta cidade e o mundo inteiro. 
Roga por nós, Santa Mãe de Deus! 
 
(Oração do Papa Francisco à Virgem 
Imaculada, Roma 8.12.2016) 

As figuras  
do  

Advento: 

NOSSA 
SENHORA 

“Depois de anun-
ciar à Virgem 
Maria os misté-
rios recônditos 
de Deus, o Anjo 
quis fortificar a 
sua fé com um 
exemplo e anun-
ciou-lhe a mater-
nidade de uma 
mulher idosa e 
estéril, como pro-

va de que tudo o que agrada a Deus é possí-
vel. 

Quando ouviu isto, Maria tomou o caminho 
das montanhas, não por falta de fé na profe-
cia, nem por falta de confiança na mensa-
gem, nem por falta de certeza na realidade 
do exemplo, mas guiada pelo júbilo de ver 
cumprida a promessa, levada pela vontade 
de prestar um serviço, movida pelo impulso 
interior da sua alegria. 

Cheia já totalmente de Deus, para onde 
havia de se dirigir senão para as alturas? A 
graça do Espírito Santo ignora a lentidão. 
Depressa se manifestam os benefícios da 
chegada de Maria e da presença do Senhor, 
pois logo que Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino exultou de alegria no seu 
seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 

Isabel recebe o Espírito Santo depois de con-
ceber, Maria recebera o Espírito Santo antes 
de conceber. Por isso, Isabel diz a Maria: 
Feliz de ti, que acreditaste! 

Felizes também vós, que ouvistes e acredi-
tastes, pois toda a alma que acredita, conce-
be e dá à luz o Verbo de Deus e reconhece 
as suas obras”. 

(Santo Ambrósio, bispo de Milão) 


